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Puheenjohtajan katsaus
Olemme saaneet työstää arviointikertomustamme osin uudella kokoonpanolla, kun uusi kaupunginreviisori aloitti
tehtävässään viime kesänä. Arviointityöhön on tullut uusia
sävyjä, kun olemme pyrkineet toteuttamaan myös tuloksellisuusarviointia. Lisäksi olemme toteuttaneet kyselytutkimuksia, joilla olemme saaneet syventävää tietoa arviointiimme.
Jatkossa oman lisänsä tarkastuslautakunnan työhön tuovat
muut uuden kuntalain sisältämät muutokset.
Tarkastuslautakunnan työssä arvioimme aina menneen vuoden toteutumista kaupungin taloudessa ja toiminnassa, ja kunakin vuonna vaihtuvia arviointikohteita. Toimintakautemme
aikana käymme läpi kaikki kaupungin eri toiminnot. Pyrimme
arvioinnissamme tuomaan esille sellaisia seikkoja, joiden tietoon saattamisella voimme auttaa valtuutettuja ja kuntalaisia
tuntemaan kaupungin eri toimintojen sisältöä, osaamista ja
kipukohtia, ja toimialoja kehittämään toimintaansa.
Tämä vuosittainen arviointikertomuksemme on kokonaisuus, johon olemme koonneet perustietoa tilinpäätöksestä
ja arviointikäynneistämme, kirjanneet johtopäätöksiämme
ja nostaneet esille asioita, joihin reagoimalla kaupunkimme
toimintoja voidaan kehittää – kaupunkimme, henkilöstön
ja kaupunkilaistemme parhaaksi. Tästä arviointikertomuksestamme olemme ensimmäistä kertaa tehneet tiivistelmän kaupungin nettisivuille erityisesti kaupungin asukkaille. Tämä puheenjohtajan sivu on myös ensimmäinen
laatuaan. Kertomuksen sisällössä pureudutaan laajasti kunkin osa-alueen asioihin. Kunkin asiakohdan loppuun olemme koonneet keskeisimmät asiat johtopäätökset-kohtaan.
Lautakunnan erityiset kannanotot löytyvät kohdasta ”tarkastuslautakunta toteaa”.
Kaupungin talouden haasteet ovat jatkuneet menneenäkin
vuonna. Tulosta ovat merkittävästi parantaneet poikkeukselliset erät. Poikkitoiminnalliseen, ennaltaehkäisevään toimintamalliin kannattaa pyrkiä vielä entistäkin vahvemmin
eri palvelualueilla, jotta menokehitystä saadaan hillittyä.
Taloustilanteen tallentumisesta pääpiirteissään valtuuston
pöytäkirjoihin tulee huolehtia, jotta informoidut tiedot tulevat kirjatuiksi ylös ja kuntalaistenkin luettavaksi.
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista meillä on tarkasteluvuorossa ollut omistajapoliittinen ohjelma. Konsernin
merkitys on tulevaisuudessa entisestäänkin korostumassa.
Näin myös omistajaohjauksessa onnistuminen on ratkaisevan tärkeässä roolissa. Kaupungin kannattaa satsata hyvään
ohjaukseen, seurantaan ja raportointiin, jotta konsernin kokonaisedun toteutumisesta voidaan varmistua.
Tällä kertaa monet arviointikohteemme tulevat hyvin lähelle kuntalaista:
•

Kaupungin vuokratalokonserni Sivakan toiminnassa on
nähtävissä yhteiskuntavastuullisuutta. Yhtiön edustajilla on valmiuksia toimia myös yhtenä osapuolena kaupunkisuunnittelussa.

•

Työllisyydenhoitopalveluiden eri toimijoiden välisessä
vuoropuhelussa ja tietojen vaihdossa on tärkeää onnistua. Tietojen jakamiseen kehitteillä olevan mallin käyttöönotolla saadaan toivottavasti aikaan se, että työllisyyspalveluita pystytään ohjaamaan tarpeen mukaan ja
tehokkaasti. Monen eri julkisen toimijan malli on haastava muun muassa johtamisen, palveluiden suuntaamisen ja vaikuttavuuden kannalta. On todella tärkeä
löytää keinoja, joilla pystytään tukemaan työttömien
työllistymistä.

•

Nuorisopalveluissa on tärkeää huolehtia yleisesti nuorisolle suunnatuista palveluista sen lisäksi, että huolehditaan tukea tarvitsevien nuorten mahdollisimman vaikuttavista palveluista. Merkittävänä asiana on noussut
esiin nuorten tarve saada mielenterveyspalveluita. Niiden riittävyydestä ja saatavuudesta on huolehdittava.

•

Lastensuojelupalveluissa on paljon lapsia työntekijää
kohti. Palveluissa tulee huolehtia siitä, että jokainen asiakkaana oleva lapsi tulee kohdattua henkilökohtaisesti,
jotta hänen näkemyksensä voidaan huomioida ja hänen
saamiensa palveluiden sisältö pystytään suunnittelemaan mahdollisimman järkeväksi ja vaikuttavaksi. Näin
pystytään vaikuttamaan koko perheen hyvinvointiin.
Laitoshoitojaksojen aikana tai sijasta olisi tärkeä tarjota lapselle ja nuorelle psykiatrista hoitoa tai päihdepalveluita hänen niitä tarvitessaan, jotta lapsen tai nuoren
kuntoutuminen voisi alkaa mahdollisimman pian.

•

Päihdepalveluissa tulisi löytää ratkaisu siihen, että päihtyneet eivät kuormittaisi Oulun seudun yhteispäivystystä, vaan heille järjestettäisiin oma paikka tai kaista,
jolloin he olisivat oikeassa palvelupaikassa. Lisäksi havaittiin, että peliriippuvuus on yksi nykyajan ongelmista. Sen ennaltaehkäisyyn ja poikkihallinnollisiin toimintatapoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

•

Joukkoliikennepalveluiden kehittämistyöhön kannattaa
ottaa mukaan kuntalaiset.

•

Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjauksista kannattaa huolehtia suunnitelmallisesti, jotta omaisuuden
arvo säilyy ja kiinteistöjen tehokas käyttö on mahdollista.

Toivon, että arviointikertomuksemme tuo Teille lukijoillemme tietoa kaupunkimme toiminnasta, ja voitte kukin hyödyntää sitä omalla tavallanne. Ensi vuonna pureudumme
työssämme jälleen toiminnan ja talouden tarkastelujen li-

säksi uusiin arviointikohteisiin. Työ jatkuu.
Valoa ja voimia tuleviin päiviinne toivoen,
Anna-Kaisa Lepistö,
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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1 Tarkastuslautakunnan arviointi- ja
tarkastustoiminta
Tarkastuslautakunnan tehtävät
Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä kuntalaki 121 § mukaan on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset kootaan
vuosittain Oulussa kahteen asiakirjaan: Arviointiraportti 30.6. ja Arviointikertomus. Kaupunginhallitus
pyytää käsittelyn jälkeen vastaukset arviointikertomuksen havaintoihin, kannanottoihin sekä suosituksiin ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyn aikana.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Oulussa ei
ole tällaista tilannetta.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin
kuuluu mm. tilintarkastajan valinnan valmistelu. Oulun nykyinen tilintarkastajayhteisö on BDO Audiator
Oy ja vastuunalainen tilintarkastaja HT, JHT, KHT Pasi
Leppänen. Konserniyhtiöiden tilintarkastajien valintaa
varten on kilpailutettu yhteisöksi Ernst & Young Julkispalvelut Oy (nykyinen Julkispalvelut EY Oy). Vuonna
2017 alkavalle sopimuskaudelle kilpailutetaan yksi tilintarkastusyhteisö. Lautakunta seuraa tilintarkastussopimuksen toteutumista ja huolehtii kunnan ja sen
tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä kesällä 2017
alkaa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamisen valvonta. Lautakunta saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2013–2016

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Anna-Kaisa Lepistö, puheenjohtaja

Riku Syrjälä

Jari Latvala, varapuheenjohtaja

Irene Mäkelä

Miia Hirsikangas-Haataja

Erno Kuusela

Marko Hoikkaniemi

Taisto Vähäaho

Seppo Leskinen

Elina Kokkoniemi

Kari Myllyniemi

Ville Kokkoniemi

Maarit Raitio

Tiina Kellokumpu-Tyvelä

Taisto Tammela

Juhani Anttila

Tanja Tiainen

Jaakko Huuki

8

ARVIOINTIKERTOMUS 2015

Kuva: Anna Karppinen
Takana vasemmalta: Kari Myllyniemi, Seppo Leskinen, Taisto Tammela. Keskellä vasemmalta: Maarit Rautio,
Marko Hoikkaniemi, Tanja Tiainen, Anna-Kaisa Lepistö. Edessä Miia Hirsikangas-Haataja. Kuvasta puuttuu Jari Latvala.

Lautakunta tekee arviointityötään sekä lautakuntana että kahteen jaostoon jakautuneena. Toisen jaoston puheenjohtaja on Anna-Kaisa Lepistö ja toisen Jari Latvala.
Tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen
yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat ja avustaa lautakuntaa arviointitehtävässä.
Lautakunnan esittelijänä toimii ja ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtaa kaupunginreviisori. Lisäksi yksikkö
tekee toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen ja lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Arviointitoiminta käytännössä
Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2015 toimintaa ja taloutta määrittelemiensä arviointiperiaatteiden ja hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunnalla on toimintasuunnitelma

koko toimikaudelleen ja sen tavoitteena on, että arviointitoiminta kattaa koko kaupunkikonsernin toiminnan.
Arviointityössään tarkastuslautakunta käyttää aineistoa ja havaintoja, joita se hankkii lautakunnan arviointikohteisiin suuntautuvilta arviointikäynneiltä sekä
arviointikäynneille kutsutuilta lauta- ja johtokuntien
puheenjohtajilta, kaupungin johdolta, palvelualueiden sekä liikelaitosten johdolta ja asiantuntijoilta. Lisäksi aineistoa kertyy ulkoisen tarkastuksen yksikössä
arviointia varten tehtävistä selvityksistä, haastatteluista, yksikön analysoimista kirjallisista aineistoista, kaupungin tietojärjestelmistä saatavista tiedoista, valtakunnallisista vertailutiedoista ja yksikössä tehtävistä
tarkastuksista. Tarkastuslautakunta voi hankkia tietoa
myös tekemällä itse esimerkiksi kyselyjä.
Tuloksellisuusarvioinnissa Oulun tarkastuslautakunta käyttää kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirjan (VM 2014) sekä
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kuntatyönantajan ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen
tuloksellisuuskampanjan 2011–2014 määrittämiä tuloksellisuuden osa-alueita:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Tuottavuus ja taloudellisuus sekä prosessien
sujuvuus
Vaikuttavuus
Palvelujen laatu
Työelämän laatu ja henkilöstön
aikaansaannoskyky

Tampere, Espoo, Vantaa, Turku, Helsinki, Kuopio ja
Lahti ovat yhdessä kehittämässä tuloksellisuusarvioinnin lähestymistapoja ja menetelmiä vuoden 2016
aikana.
Jos kaupungin yksiköistä ei ole saatavissa riittävästi aineistoa tuloksellisuuden arviointiin, tarkastuslautakunta voi tarkastella tuloksellisuuden osa-alueita,
nostaa esiin tuloksellisuustarkastelun puutteita tai niitä tekijöitä, jotka vaikeuttavat tuloksellisuuden mittaamista.

Arviointitoiminta vuonna 2015
Lautakunta on arvioinut peruskunnan palvelualueille,
liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen vuositason
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta arvioi talousarvion toteutumista ja kaupungin talouden tilaa.
Vuosittain tarkastuslautakunta ottaa arviointikohteekseen yhden tai useampia kaupungin tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöitä lautakunta arvioi omistajapoliittisten
tavoitteiden näkökulmasta. Tällä kertaa arviointikohteena oli Sivakka-konserni.
Erityisessä arvioinnissa oli vuonna 2015 kolmetoista
kohdetta (luku 4). Vuoden 2015 arvioinneissa on teemoina painotettu korjausvelkaa, asiakasnäkökulmaa ja
tuloksellisuuden näkökulmista tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Lastensuojelun, päihdepalvelujen sekä Oulun Serviisin ja Teknisen liikelaitoksen arvioinneissa
ovat mukana kaikki tuloksellisuuden näkökulmat.

Kuva: Markku Hyttinen
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2 Talousarviossa asetettujen tavoitteiden
toteutumisen arviointi
2.1 Palvelualueille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi
Tarkastuslautakunta tarkastelee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
ja erityisesti niissä olevia poikkeamia.

2.1.1

Konsernipalvelut

Vuonna 2015 voimassa olleessa johtamisjärjestelmässä merkittävä määrä asiantuntijapalveluja oli keskitettynä konsernipalveluihin. Konsernipalvelut on
strategisen luonteensa vuoksi keskeisessä roolissa
kaupunkistrategian ja sen toimenpideohjelmien to-

teuttamisessa. Konsernipalvelujen viidestätoista sitovasta tavoitteesta suoraan strategiaan liittyy viisi tavoitetta ja strategian toteuttamisohjelmiin loput
kymmenen tavoitetta. Sitovia tavoitteita oli kahdeksan enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja niiden toteutuminen
Strateginen linjaus tai strategisen
toteuttamisohjelman päämäärä

Konsernipalvelujen sitovia
tavoitteita

Mittarit/
tavoitetasot

Toteutunut

Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen
ja kilpailukyky

4

6

4

Kaupungintalouden kestävyys ja tasapaino

1

1

1

Palvelujen järjestämisohjelma

8

9

5

Omistajapoliittinen ohjelma

1

1

1/0

Henkilöstöohjelma

1

1

0/1

15

18

Yhteensä
Toteumaprosentti

Konsernipalveluiden talous toteutui paremmin kuin
oli budjetoitu. Nettotavoite toteutui 13,7 miljoonana
eurona (85 %), joka oli 2,4 miljoonaa euroa tavoitetoimintakatetta parempi. Keskeisiä selittäjiä olivat henkilöstömenojen alittuminen noin 240 000 eurolla ja

Toteutunut
osittain/ei
tulkittavissa

Ei toteutunut

2/0
1/3

10

8

55%

45%

0

tietohallinnon eräiden hankintojen ja palvelujen ostojen siirtyminen seuraavalle vuodelle. Lisäksi hankkeiden aloitusajoissa oli viivästymistä ja hankkeiden
menomäärärahan käyttö jäi alle puoleen odotetusta.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
konsernipalvelujen kaikki sitovat tavoitteet ovat joko toteutuneet tai toteutuneet osittain. Osassa
tavoitteista toteutumisen raportointiteksti ei vastaa asetettuun mittariin tai tavoitetasoon, joten
toteutumista ei voitu arvioida.

2.1.2

Hyvinvointilautakunta

Kaupunkistrategian painopisteistä ja linjauksista on
hyvinvointipalveluissa johdettu viisi sitovaa toiminnallista tavoitetta, joissa oli yhteensä 17 mittaria. Näistä
mittareista toteutui kokonaan tai osittain 71 %, joka

on hyvä tulos. Tavoitteista jäi kaksi toteutumatta: kuntalaisten elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila
paranevat ja kustannuskehitys kääntyy laskuun.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja niiden toteutuminen
Toiminnallinen tavoite

Mittareita

Toteutui

Kuntalaisten elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat

2

Hoito- ja palveluketjut toimivat tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti

7

4

Kustannuskehitys kääntyy laskuun

4

1

Kehitetään ”liikennevalojen” ja elämänkaariajattelun mukaiset
palvelujen kustannusten seurantamittarit

1

1

Henkilöstömäärän ja -rakenteen uudelleenarviointi

3

2

Yhteensä
Toteumaprosentti

Kuntalaisten elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveydentilan paranemista mitattiin seuraavilla mittareilla: lastensuojelun piirissä olevien 0–17-vuotiaiden
ja kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellisella osuudella vastaavanikäisistä. Lastensuojelun asiakkaana olevien määrä suhteessa ikäluokkaan vähentyi
edellisvuodesta ollen 7,1 %, mutta asetettua tavoitetasoa 6,8 % ei aivan saavutettu. Alle 18-vuotiaista oli
lastensuojeluasiakkaita noin 3 182, kun alle 18-vuotiaita oli 44 818. Lastensuojelussa asiakkaiden määrä on
vähentynyt vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain myötä. Osa lastensuojelun avohuollon
tukitoimista, kuten kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilöt
ja -perheet sekä vertaisryhmätoiminta, on saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta.

17

Toteutunut
osittain

Ei toteutunut
2

8
47 %

3
3

1
4
24 %

5
29 %

Ikäihmisten kotona asumisen päätavoite jäi edellisen
vuoden tasolle. Kotona asui 75-vuotiaista 91,1 %, kun
tavoitteeksi oli asetettu kaupunkistrategiaa korkeampi tavoite 91,7 % (kaupunkistrategia 90,8 %). Vuoden 2015 lopussa 75 vuotta täyttäneitä oli Oulussa
11 768. Kotona asumisen tukemiseksi kehitettiin sairaanhoidon, saattohoidon ja päivystysaikaisten palvelujen käytön tarvetta vähentäviä toimintamalleja. 75
vuotta täyttäneistä 6 % (tavoite 5 %) asui tehostetussa palveluasumisessa ja 2,9 % (tavoite 3 %) pitkäaikaispäätöksellä laitoksessa (sosiaalihuoltolaki) tai terveyskeskuksessa.
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Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne vuosina 2010–2015
100
98

5,2

4,9

4,5

3,9

3,7

5

5,2

2,9

3

2,5

96
94

3,8

4,7

4,8

6

5

6,5

Ympärivuorokautinen
hoito
(laitoshoito ja
tehostettu
palveluasuminen)

prosenttia, %

92
Laitoshoito

90
88

91

90,4

90,7

91,1

91,2

91,1

92

91

Tehostettu palveluasuminen

86

Kotona asuvat vanhukset
84

Toiminnan taloudellisuutta mitattiin kustannuksilla
asukasta kohden ja päätavoitteena oli, että kustannukset asukasta kohden kääntyvät laskuun. Vuoden aikana tehdyistä lisätoimenpiteistä huolimatta kustannukset asukasta kohden ylittyivät 1,7 %
(0,6 % vuonna 2014). Tilinpäätöksessä asukaskohtaiset kustannukset olivat 3 063 euroa, kun ne vuonna
2014 olivat 3 012 euroa. Lastensuojelussa ja lasten- ja
nuorisopsykiatriassa kustannukset asukasta kohti kasvoivat 10,7 % sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
6,7 %. Kustannukset laskivat ainoastaan ikäihmisten
palveluissa 2,3 % (yli 65 vuotta täyttäneet).
Hyvinvointipalveluissa oli valtuustoon nähden sitovana tavoitteena toimintakate ilman erikoissairaanhoitoa ja erikoissairaanhoidon menot erikseen sitovana. Alkuperäinen talousarvio ylittyi noin
19 miljoonaa euroa toimintakatteessa ja 5,5 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidossa. Sitovat määrärahat
ylittyivät vielä valtuuston hyväksymän lisämäärärahalisäyksen jälkeen toimintakatteessa 3,1 miljoonaa euroa (tulot alittuivat 1,6 ja menot ylittyivät 1,5 milj. €).
Erikoissairaanhoidon menoissa määrärahamuutos oli
riittävä, menot alittivat 0,5 miljoonaa euroa muutetun
talousarvion.
Valtuustolta anottu lisämääräraha kohdennettiin erityisesti henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin
(mukaan lukien palvelusetelit). Henkilöstömenoihin
kohdentui noin 5 miljoonaa euroa ja ostoihin yhteensä 6,1 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio ylittyi
vielä 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen alkuperäisessä talousarviossa oletuksena oli hyvinvointikeskusmallin nopeampi eteneminen. Asiakaspalvelujen

ostot ja palveluseteliostot kasvoivat yhteensä 9,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelusetelin käyttö lisääntyi 44 % (4,5 milj. € vuodesta
2014). Tulojen puolella sekä asiakasmaksutulot että
tuet ja avustukset jäivät huomattavasti alle talousarvion ja alittivat myös muutettuun talousarvion.
Vastuualueista toimintakate ylittyi alkuperäiseen talousarvioon verrattuna sosiaalisessa hyvinvoinnissa
7,9 ja määrärahalisäyksen jälkeen vielä 1,7 miljoonaa
euroa. Syynä oli tulojen alittuminen; perustoimeentulotuen valtion korvaus sekä muiden tukien ja avustusten osuus jäi arvioitua pienemmäksi. Menot ylittyivät
ennalta ehkäisevässä toimeentulotuessa, lastensuojelun laitosostoissa sekä uuden sosiaalihuoltolain mukaisessa kotipalvelussa ja perhetyön ostopalveluissa.
Valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta kohdistettiin suurin osa ostopalvelumenoihin (lastensuojelun laitosostoihin, sijaisperhehoitoon, lastensuojelun
tehostettuun perhetyöhön), mielenterveys- ja päihdeasumispalveluostoihin, kehitysvammaisten asumispalveluostoihin sekä oman toiminnan tilapäishoitoyksikön toimintaan.
Terveyspalveluissa (sisältää erikoissairaanhoidon)
ylitys alkuperäisestä talousarviosta oli 13,4 ja muutetusta talousarviosta vielä 0,9 miljoonaa euroa. Lisämäärärahaa kohdennettiin erikoissairaanhoitoon,
henkilöstömenoihin, asiakaspalvelu- ja muiden palveluiden ostoihin sekä tilavuokriin.
Ikäihmisten hyvinvoinnissa ylitys alkuperäisestä talousarviosta oli 3,2 miljoonaa euroa ja määrärahalisäyksen jälkeen talousarvio ylittyi vielä 0,2 miljoonaa
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euroa. Toimintakatteen ylitys johtuu palvelusetelien
käytön lisäyksestä sekä kotihoidossa että tehostetussa
palveluasumisessa. Valtuuston hyväksymää lisämäärärahaa kohdennettiin henkilöstömenoihin.
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Kontinkankaan hyvinvointikeskus pysyi hyvin budjetissa (toimintakate alittui 0,2 milj. €) ja Kiiminki hieman ylitti budjetin (toimintakate ylittyi 0,1 milj. €).

MUUT HUOMIOT HYVINVOINTIPALVELUISTA

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

Muistutukset

Terveydenhuoltolaki edellyttää hoitoon pääsyä 3 kuukauden määräajassa. Terveyspalveluissa omana tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon ajan saisi lääkärille alle 24 ja hoitajalle alle 14 vuorokauden
päähän yhteydenotosta. Keskimääräinen jonotusaika lääkärille helmikuussa 2016 oli 10 päivää tavoitetta
pidempi, 34 vuorokautta, ja hoitajalle noin viikon pidempi, 22 vuorokautta.

Sosiaali- tai terveydenhuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen johtavalle sosiaali- tai terveydenhuollon viranhaltijalle. Lain mukaan muistutus on käsiteltävä
asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Kohtuullista aikaa ei ole lainsäädännössä täsmällisesti
määritelty, mutta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) mukaan kohtuullinen käsittelyaika muistutuksille on 1–4 viikkoa, eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan pääsääntöisesti kuukausi.

Pisimmät jonotusajat lääkäreille olivat Tuiran ja Kaijonharjun terveysasemilla sekä Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa (42 vuorokautta). Hoitajille jonotusajat vaihtelivat Tuiran 42 ja Kiimingin 6 vuorokauden
välillä. Kiimingin hyvinvointikeskus palveli nopeimmin,
ensimmäinen vapaa aika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle oli 25 vuorokauden päästä yhteydenotosta.
Ikäihmisten palveluissa palvelutakuu toteutui kiireellisessä arvioinnissa. Ei-kiireellisessä palvelutarpeen arvioinnissa raportoitiin omaishoidon tuen ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ja vuorohoidon tarpeen arvioinnin määräaikojen ylittyvän.
Omaishoidon tuessa palvelutakuu koskee niitä asiakkaita, joille löytyy tuloselvitykseen merkitty Kelan erityishoitotuki (erityishoidon tarve), tai jotka täyttävät
kuluvan vuoden aikana vähintään 75 vuotta. Pääasiallinen syy palvelutakuun ylittymiseen omaishoidossa
johtuu ikäihmisten palveluista saadun tiedon mukaan
kirjaamisvirheistä, samoin sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa. Ohjeistukset tullaan käymään
työntekijöiden kanssa läpi.
Sosiaalipalveluissa palvelutakuu toteutui kaikilla
muilla alueilla paitsi toimeentulotuen käsittelyajoissa sekä lasten huolto- ja tapaamisoikeusselvityksissä. Toimeentulotuen käsittelyprosessi on laitettu päivittäiseen sähköiseen seurantaan sosiaalipalveluissa,
mutta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehostettu seuranta käsittelyajoista jatkuu. Lasten huolto- ja
tapaamisoikeusselvityksissä keskimääräinen käsittelyaika oli 6,5 kuukautta (7,8 vuonna 2014), tavoiteaika
4 kuukautta.

Muistutuksia tehtiin koko hyvinvointipalveluiden alueelta yhteensä 176, joka on 19 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Niitä tehtiin terveydenhuollon palveluista 118, sosiaalihuoltopalveluista 51 ja ikäihmisten
palveluista 7 kappaletta. Sosiaalisen hyvinvoinnin palveluissa muistutuksia tehtiin eniten lastensuojelussa 19, sosiaalipalveluissa 17 ja vammaispalveluissa 13
kappaletta. Terveydenhuollon muistutukset jakaantuvat siten, että avoterveydenhuollon terveysasemapiireissä muistutuksia tehtiin 66, suunterveydenhuollossa 18 ja Oulun kaupunginsairaalassa 15 kappaletta.
Muistutuksia koskevaa käsittelyä ja seurantaa ollaan
kehittämässä, samoin kuin siihen liittyvää tilastointia
ja raportointia. Hyvinvointipalveluista saatiin muistutusten käsittelyajat koko hyvinvointipalvelujen alueelta ja terveydenhuollosta. Terveydenhuollon alueelle
tehtyjen muistutusten keskimääräinen käsittelyaika oli
24 vuorokautta. Käsittelyajat vaihtelivat palvelualueittain 12 vuorokaudesta 65 vuorokauteen. Hyvinvointipalveluissa muistutusten keskimääräinen käsittelyaika
vuonna 2015 on ollut 51 vuorokautta. Maksimikäsittelyaika on ollut 221 vuorokautta.
Yksiköt seuraavat vaihtelevasti muistutusten käsittelyaikoja. Kyselyn perusteella tuli esille, että yksiköt luulivat käsittelyaikojen olevan paljon lyhyempiä kuin tilastot näyttävät.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain noin 70 %, mikä on hyvä tulos. Taloudelle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet eikä toimintamenojen ylitys tullut yllätyksenä, sillä jo alkuvuodesta ennakoitiin toimintamenojen ylitystä ja tulojen alittumista. Valtuustolta anottu lisämääräraha kohdennettiin erityisesti palvelujen ostoihin (mukaan lukien palvelusetelit) ja henkilöstömenoihin,
jotka ovat usein vaihtoehtoisia kulueriä.
Hyvinvointipalveluissa muistutusten käsittelyajat ovat ylittäneet 1–4 viikon suosituksen ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikilla hyvinvointipalvelujen vastuualueilla. Muistutusten keskimääräinen käsittelyaika oli 51 ja maksimikäsittelyaika 221 vuorokautta. Muistutus on säädetty nopeaksi keinoksi reagoida asiakkaan saamaan kohteluun. Yli kuukauden mittainen vastausaika ei
enää vastaa edellä mainittua tarkoitusta.
Muistutuksista saatu tieto on arvokasta, kun yksiköt kehittävät palveluidensa laatua. Toimintayksiköiden tulee analysoida säännöllisesti muistutukset ja yhteydenotot ja hyödyntää niistä saatu tieto.
Palvelutakuun laissa säädetyt määräajat ovat ehdottomia. Palvelutakuu ylittyi ikäihmisten palveluissa omaishoidon tuen sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ja vuorohoidon palvelutarpeen arvioinnin määräajoissa ja sosiaalisen hyvinvoinnin toimeentulotuen käsittelyajoissa sekä lasten huolto- ja tapaamisoikeusselvityksissä.

2.1.3

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuuripalveluilla oli 9 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, joissa oli yhteensä 14 mittaria. Puolet tavoitteista saavutettiin. Toteutu-

matta jäivät osittain nuorisotakuulle asetetut mittarit
ja kokonaan ennaltaehkäisevälle työlle ja varhaiselle
tuelle sekä taloudelle asetetut tavoitteet.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja niiden toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 2015

Mittareita

Nuorisotakuun toteutuminen

5

Oulu on paras kaupunki opiskella

1

Toteutui
3

Hyvä ennalta ehkäisevä työ ja varhainen tuki

1
2

Alueellisen toiminnan kehittyminen

1

Oulu kehittyy tapahtumakaupunkina

1

1

Henkilöstömäärä ei kasva edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna

1

1

Sairauspoissaolot eivät kasva vuoden 2014 tasosta *

1

1

Tasapainoinen kokonaistalous*

2
1

1

1
1

1
14

Toteumaprosentti
* Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja indikaattorit
		

Ei toteutunut

1

Kevyempi palvelurakenne

Yhteensä

Toteutunut
osittain

1
7
50 %

3
21 %

4
29 %
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Nuorisotakuussa onnistumista on sivistys- ja kulttuuripalveluissa mitattu nuorten suhteellisella osuudella
Oulun työttömistä sekä toisen asteen oppilaitoksissa aloittaneiden, keskeyttäneiden ja päättötodistuksen saaneiden suhteellisilla määrillä. Nuorten työttömyysluvut ovat edelleen korkeita. Alle 25-vuotiaiden
osuus Oulun työttömistä oli keskimäärin 18,9 % tavoitteen ollessa alle 17 % ja alle 20-vuotiaiden osuus
oli 4 % tavoitteen ollessa alle 2 %. Sen sijaan nuorisotakuuseen liittyvän koulutustakuun mittarit toteutuivat hyvin.

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa toteutettiin nuorisotakuun tavoitteita tehtyjen suunnitelmien ja linjausten
mukaan. Keskeisiä kehittämiskohteita olivat Nuorisotakuusta toimeen -hankkeen seurantaraportin 2015
mukaan
▪▪

sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisäävien toimintamallien kehittäminen
nuorten osallisuuden vahvistaminen ja nuorisotakuutietoisuuden lisääminen
uusien oppisopimuskoulutusmallien ja yhden aikuisen tuen mallin kehittäminen
tutkintojen läpäisyn tehostamiseen ja keskeytysten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet
maahanmuuttajanuorten tuen organisointi johdonmukaiseksi ja vaikuttavaksi ja
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen
opinto-ohjaajan yhteistyön vahvistaminen.

Ennaltaehkäisevässä työssä tavoitteena oli pysyä
vuoden 2014 tasossa (843 €) lasten raskaimpien palvelujen kustannuksissa. Lastensuojelun sekä lasten- ja
nuorisopsykiatrian kustannukset olivat 933 euroa alle 18-vuotiasta kohden, kasvua oli 10,7 % edellisvuoteen verrattuna.

perus- ja lukio-opetuksen yritysyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen (työelämäluotsiverkostossa on 31 yritystä)

Tarkastuslautakunta toteaa, että
kokonaan tai osittain toteutui yli 70 % tavoitteista. Edellisen vuoden tapaan toiminnan kannalta keskeisistä tavoitteista jäi toteutumatta nuorisotakuulle ja ennaltaehkäisevälle työlle asetetut tavoitteet taloudelle asetettujen tavoitteiden lisäksi.

2.1.4

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnalle oli asetettu kuusi sitovaa tavoitetta, joilla oli kuusi mittaria. Tavoitteista kolme toteutui, yksi toteutui osittain ja kaksi jäi toteutumatta tai toteumatietoa ei ollut käytettävissä.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja niiden toteutuminen
Toiminnallinen tavoite

Mittari

Toteutui

Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto

1

Joukkoliikenne

1

Käyttötalous tasapainossa

1

1

Investoinnit talousarvion mukaiset

Ei toteutunut/
tietoa ei
käytettävissä

1
1

1

1

Henkilöstömäärä ei kasva edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna

1

1

Sairauspoissaolot eivät kasva vuoden 2014 tasosta

1

Yhteensä

6

Toteumaprosentti

Toteutui
osittain

1
3
50 %

1
17 %

2
33 %
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Tontinluovutustavoite 1 200 asuntoa varten kokonaisuudessaan ylittyi, mutta omakotitonttien luovutusmäärä jäi selvästi alle tavoitteen. Myös rivitalotonttien
luovutusmäärä jäi hieman tavoitetasosta. Tontteja luovutettiin kaikkiaan 1 442 uutta asuntoa varten, näistä
omakotiasuntoja varten 116 (58 % tavoitteesta), kerrostaloasuntoja varten 839 (168 %) ja rivitaloasuntoja
varten 487 (97 %).
Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvusta paikallisliikenteessä ei ollut käytettävissä vertailukelpoista tietoa. Koko seudun matkamäärä kasvoi 3 % elo–joulukuussa 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Henkilöstötavoitteena oli, että henkilöstömäärä ja palkallinen työpanos ei kasva vuodesta 2014. Henkilöstön
määrä aleni kahdella ja henkilötyövuosien määrä kolmella edelliseen vuoteen verrattuna, joten tavoite toteutui. Sen sijaan sairauspoissaoloja koskeva tavoite
ei toteutunut. Tavoitteena oli, että sairauspoissaolot
eivät kasva vuoden 2014 tasosta ja vuoden 2015 tavoitetasona, että sairauspoissaolot ovat alle 3,5 maksimityöpanoksesta. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuoden 2014 tasosta, mutta se jäi kuitenkin alle
3,5 %:iin maksimityöpanoksesta. Poissaoloprosentti
oli 3,4 %, kun edellisenä vuonna se oli 2,6.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
yhdyskuntalautakunnan sitovista tavoitteista toteutui puolet. Jatkossa yhdyskuntalautakunnalle tulisi asettaa riittävän haastavat taloustavoitteet. Tavoitteeksi ei riitä esimerkiksi käyttötalouden tasapaino, jossa mittarina on talousarvion mukainen toimintakate, tai talousarvion mukaiset investoinnit, jossa mittarina on investointien toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa.

2.1.5

Rakennuslautakunta

Kolmelle sitovalle tavoitteelle oli määritelty seitsemän mittaria. Näistä neljä toteutui, kaksi toteutui osittain ja
yksi jäi toteutumatta.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja niiden toteutuminen
Toiminnallinen tavoite

Mittari

Toteutui

Toteutui
osittain

Kestävä, ympäristöystävällinen uudisrakentaminen

3

2

1

Korjausrakentamisen ohjauksen työkalujen kehittäminen,
ohjaus/aktivointi ja käynnistyneet hankkeet

3

1

1

Rakennusten esteettömyys

1

1

Yhteensä

7

Toteumaprosentti

Kestävää, ympäristöystävällistä uudisrakentamista koskevista mittareista raportoidaan, että uudisrakennusten esteettömyyttä koskeva tavoite toteutui
95-prosenttisesti. Korjausrakentamisen ohjauksen työkalujen kehittämistä, ohjausta ja käynnistyneitä hankkeita koskevista mittareista jäi toteutumatta pientalojen korjaajien ennakko-ohjaustavoite. Myöskään

4
57 %

2
29 %

Ei toteutunut

1
1
14 %

kerrostalojen korjausrakentamisen ohjauksen työkalu ei valmistunut. Kerrostalojen korjaushankkeita kuitenkin aloitettiin.
Rakennuslautakunnan sitova toimintakatetavoite oli
97 000 euroa, ja se ylittyi 439 000 eurolla. Toimintamenoissa syntyi säästöä 523 000 euroa (15,6 %),
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koska vakansseja oli täyttämättä, palveluja hankit- si. Edellisestä vuodesta maksutulot vähenivät noin
tiin ennakoitua vähemmän ja osa hanketoiminnas- 200 000 euroa (6,3 %). Kerrostalorakentaminen sekä
ta Rakennusvalvonnan
siirtyi seuraavalle vuodelle.
Toimintatulot
alittuivat euroa
liike- ja toimistorakentaminen säilyivät lähes samalla
maksutuotot
vuosina 2012-2015,
84 000 eurolla (2,4 %). Maksutuloiksi oli budjetoitu 3,2 tasolla kuin edellisinä vuosina, mutta pientalorakentaPoikkeama
Talousarvio
miljoonaa euroa,
ja niistä jäiTilinpäätös
saamatta 152
000 euroa minen väheni neljänneksellä aiempaan nähden.
2012
2 452 000
2 847 000
395 000
(4,8 %) 2013
rakentamisen
määrän
vähentymisen
vuok2 950 000
3 230 201
280 201
2014

3 100 000

3 251 915

151 915

2015

3 200 000

3 048 310

-151 690

Rakennusvalvonnan maksutuotot vuosina 2012–2015, euroa
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
-500000

2012

2013

2014

2015

Talousarvio

2 452 000

2 950 000

3 100 000

3 200 000

Tilinpäätös

2 847 000

3 230 201

3 251 915

3 048 310

Poikkeama

395 000

280 201

151 915

-151 690

Tarkastuslautakunta toteaa, että
rakennuslautakunnan toiminnallisista tavoitteista toteutui lähes 60 % ja toimintakate oli huomattavasti parempi kuin talousarviossa oli tavoitteena. Menojen väheneminen oli osittain tilapäistä, sillä
täyttämättömien vakanssien täyttölupia saatiin vasta loppuvuodesta ja hankkeiden toteutusta siirrettiin kuluvalle vuodelle. Tämä vaikutti myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisasteeseen. Rakennusvalvonnan tuloihin vaikuttaa taksan ohella rakentamisen määrä, joka kerrosalaneliöillä mitattuna väheni viime vuonna noin 20 % edellisvuosien tasosta. Vuosittaisilla taksankorotuksilla on
toteutettu kaupungin talouden tavoitteita, turvattu ohjausresursseja ja varauduttu rakentamisen
määrän vaihteluihin.
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2.2 Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi
Alla olevaan taulukkoon on koottu liikelaitosten sitovien taloustavoitteiden sekä liikevaihdon ja yli-/alijäämän
toteumat.
Liikelaitosten taloustavoitteet ja niiden toteutuminen
Liikeylijäämä

Liikevaihto
TA
1000 €

LIIKELAITOS

TP
1000 €

TA
1000 €

Tuloutus

Yli-/alijäämä

TP
1000 €

TA
1000 €

TP
1000 €

TP
1000 €

Oulun Vesi

33 600

36 125

6 453

11 032

1 081

1 224

BusinessOulu 1)

13 914

10 222

0

0

0

1

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 2)

31 754

31 883

275

1 330

227

1 296

5017

4 555

100

-6

100

0

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun Työterveys
Oulun Tietotekniikka

5 511

Investoinnit
TA
1000 €

Lainat

TP
1000 €

TA
1000 €

TP
1000 €

12 890

12 391

1900

1 897

735

0

500

0

8 105

7 543

30

-45

0

-71

30

17 800

16 158

150

104

19

11

98

4 900

4 608
615

Oulun tekninen liikelaitos

58 360

60 476

279

601

0

345

279

500

Oulun Serviisi

32 280

32 654

20

444

0

442

20

80

78

110 749

110 090

14 137

12 791

6 566

5 644

9 886

33 702

29 246

4 000

0

18 252

18 300

33

796

0

776

33

329 831

328 006

21 477

27 047

7 993

9 668

15 857

53 972

48 835

5 235

0

Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Liikelaitokset yhteensä

1) Liikevaihtosarake sisältää BusinessOulun kaikki tuotot, joista liikevaihto TA 2015 on 0 euroa ja TP 2015 on 34 158 euroa.
2) Investoinnit netto: bruttoinvestoinneista vähennetty rahoitusosuudet ja luovutustulot

										

Seuraavassa esitetään arviointitulokset valtuuston liikelaitoksille asettamien taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätösraportoinnin perusteella.

Oulun Vesi

BusinessOulu
Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos

Keskeiset havainnot

Ei
toteutunut/
kesken

Toiminnalliset tavoitteet
Toteutui

Ei
toteutunut

Taloudelliset
tavoitteet
Toteutui

Liikelaitos

1

Taloustavoitteet toteutuivat erinomaisesti.
Toiminnallisista tavoitteista jätevesien käsittelyn toimivuus toteutui vain
osittain.

4

3

1

1

Taloudellinen ja toiminnallinen tavoite toteutuivat. Liikelaitoksella on
useita tavoitteita kaupunkistrategiassa.

3

1

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, vaikka ensihoidon
laajeneminen vaikeutti talouden suunnittelua.

2

Liikeylijäämätavoite ei toteutunut, vaan se oli
lievästi alijäämäinen ylijäämien kirjauskäytännön muutoksen vuoksi.
Tulos oli 0. Toiminnalliset
tavoitteet toteutuivat.

Oulun seudun
ympäristötoimi
1
Oulun Työterveys
2

1

Oulun
Tietotekniikka
4

1

3

Liikeylijäämätavoitteesta jäätiin reilusti, toteuman ollessa alijäämäinen.
Toiminnallisista tavoitteista henkilöstön sairauspoissaolojen määrä ja
työkykyriskin tason arviointi kehittyivät oikeaan suuntaan. Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kohosi (56) edellisestä vuodesta (34).
Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hieman edellisvuotta heikommin.
Säästötoimenpiteet ja lisääntyneet palveluiden ostot vaikuttivat toiminnan kannattavuuteen. Investointitaso oli hieman suunniteltua alhaisempi.
Toiminnallisia tavoitteita ei ole asetettu.
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Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Yhteensä
Toteumaprosentti

3
3

1
1

3

5

14

3
25
83
%

1

70
%

Taloustavoitteet toteutuivat. Toiminnallisista tavoitteista palveluprosessien kuvaaminen ja käyttöönotto olivat kesken.
Liikeylijäämätavoitetta ei saavutettu, koska poistot olivat lähes 3,0 milj.
euroa arvioitua suuremmat. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.

1
17
%

Keskeiset havainnot

Ei
toteutunut/
kesken

Toiminnalliset tavoitteet
Toteutui

Ei
toteutunut

Taloudelliset
tavoitteet
Toteutui

Liikelaitos

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.
6
30 %

Johtopäätökset
Kaikki liikelaitokset toteuttivat tuloutustavoitteensa. Liikeylijäämätavoitteen toteutumisessa on nähtävissä selkeä kahtiajako: tavoite jäi saavuttamatta Oulun seudun ympäristötoimelta, Oulun Työterveydeltä,
Oulun Tietotekniikalta ja Oulun Tilakeskukselta, ja toisaalta merkittävästi tavoitteensa ylittivät Oulun Vesi,
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, Oulun Tekninen
liikelaitos, Oulun Serviisi ja Oulun Konttori. Ainoastaan Oulun Työterveyden tilinpäätös oli alijäämäinen.
Investointimäärärahat alittuivat kokonaisuudessaan
yli 5 miljoonaa euroa, missä suurin tekijä oli Tilakeskuksen investointien jääminen alle arvion. Teknisen liikelaitoksen investoinnit ylittyivät hieman. Lainoitusta

ei käytetty lainkaan. Oulun Vesi, Konttori, Tilakeskus,
Työterveys ja Tietotekniikka olivat oikeutettuja hintojen muutoksiin ja toteuttivat korotukset.
Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna kaikkien sisäisten liikelaitosten liikevaihdot supistuivat viime
vuonna, joskaan vuodet eivät monien muutosten
vuoksi ole täysin vertailukelpoisia. Omistajapoliittisen
ohjelman mukaisesti Tietotekniikan, Serviisin ja Teknisen liikelaitoksen oman tuotannon osuus pieneni ja
ulkoisen palvelutuotannon osuus kasvoi.
BusinessOulun hankevolyymi jäi selvästi suunniteltua alhaisemmaksi rahoituspäätösten myöhästymisen
vuoksi. Myös hankkeiden avulla tuotettujen palvelujen määrä väheni.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
liikelaitoksille asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin: taloudelliset tavoitteet yli 80-prosenttisesti ja
toiminnalliset tavoitteet 70-prosenttisesti.
Jo edellisvuoden arviointikertomuksessa oli esitetty lautakunnan näkemys siitä, että Oulun Konttorin ja Monetran yhteinen tunnusluku ei ole valtuuston tekemän päätöksen mukainen. Valtuuston
ns. ”Haltu-päätöksessä” (kaupunginvaltuusto § 80 20.8.2012) edellytetään, että ”hyväksytyn palvelukeskusmallin ja sen ulkopuolelle jätettyjen toimintojen vaikuttavuutta ja kustannuksia seurataan
ja arvioidaan vuosittain”. Päätöksen mukaista seurantaa ei ole tehty. Kokonaisvastuu tavoitteen
mukaisesta seurannasta on konsernipalveluilla.
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2.3 Keskeisille tytäryhtiöille, kuntayhtymille ja säätiöille
asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi
Talousarviossa 2015 on asetettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita kymmenelle tytäryhtiölle. Vuoden 2015 alusta yhtiöityneelle Oulun Jätehuolto Oy:lle
ja vuoden aikana yhtiöityneelle Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy:lle ei ole vuoden
2015 talousarviossa asetettu omistajan tavoitteita.
Tytäryhtiöille, kuntayhtymälle ja säätiöille asetetut
tavoitteet perustuvat kaupunginvaltuuston vuonna

2013 hyväksymiin omistajapoliittisiin linjauksiin ja ne
valmistellaan valtuustolle omistajan ja yhtiön johdon
kanssa yhdessä keskustellen.
Seuraavassa esitetään arviointitulokset tavoitteiden
toteutumisesta tilinpäätösraportoinnin perusteella.
Kaikkien tavoitteiden toteutumista ei ole pystytty raportointipuutteiden vuoksi arvioimaan.

Tytäryhtiöt

Ei voiarv. rap. per.

Ei tot/kesken

Toiminnalliset tavoitteet

Toteutui

Ei voi arv. rap. per.

Ei tot/kesken

Tytäryhtiö

Toteutui

Taloudelliset tavoitteet

Oulun Energia-konserni

4

3

4

Konsernin talous toteutui paremmin kuin emoyhtiön. Keskeiset taloustavoitteet toteutuivat, ja
investoinneissa, henkilöstömäärässä ja omavaraisuusasteessa oli vain pieniä poikkeamia. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

4

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, mutta liikevaihto jäi budjetoidusta 21,1 ja liikevoitto
5,6 miljoonaa euroa. Tulos oli tavoitteen mukaisesti 0. Investoinnit ja henkilöstömäärä olivat hieman suuremmat kuin tavoite.

1

Kokonaisliikennemäärä ja liikevaihto kasvoivat
hieman, ja useimmat taloustavoitteet toteutuivat.
Tilikauden tulos oli 0. Toiminnallisista tavoitteista
talouden tasapainotavoite toteutui ja logistisen
aseman vahvistuminen on kesken.

Oulun Energia Oy

3

4

Oulun Satama Oy

4

3

1

1

Nallikari Seaside Oy
5

1

3

Taloustavoitteet toteutuivat budjetoitua paremmin ja investoinnit etenivät. Toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

7

2

Taloudellisista tavoitteista liikevaihto jäi alle tavoitteen, mutta kasvoi vuodesta 2014 vajaat
2 %. Muissa taloustavoitteissa ei ollut merkittäviä
poikkeamia. Toiminnallisista tavoitteista ei toteutuneet käyttöastetavoite ja vuokralaisten alhaisen
vaihtuvuuden tavoite. Lisätietoja luvussa 4.2.

1

1

Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet toteutuivat.
Vuokrausaste jäi alle tavoitteen, mutta nousi kesäkuun lopun tilanteesta. Tämä paransi liikevaihtoa ja tilikauden tulosta.

2

Taloudellisista tavoitteista eivät toteutuneet liikevaihto, liikevoitto ja tulostavoite. Yhtiö on selvästi
tappiollinen (noin -100 000 euroa), mutta tappion määrä laski edellisestä vuodesta. Vuokrausaste on myös kaukana tavoitteesta.

Sivakka-konserni

3

5

Haukiputaan Kehitys Oy
6

2

1

Oulunsalon
kehitysyhtiö Oy
3

3

2

1

Oulun Pysäköinti Oy
6

1

1

Keskeiset havainnot

3

Taloudellinen tulos oli hyvä, koska Kivisydän
aloitti toimintansa suunniteltua aiemmin. Omavaraisuusaste% ei noussut tavoitteeseen, mutta
oli edelleen hyvä.
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Ei voiarv. rap. per.

3

3

3

Oulun
Aikuiskoulutuskeskus Oy

4

4

1

1

Oulun
Ammattikorkeakoulu Oy

7

1

1

3

Monetra Oy

6

1

1

1

1

1

Taloustavoitteet toteutuivat. Liikevaihtoa nosti uutena Tulkkipalvelut. Omavaraisuusaste% ja
asiakastyytyväisyys eivät toteutuneet tavoitteen
mukaisesti.

Yhteensä

54

31

4

29

10

7

Kaikki yhteensä 135

Toteumaprosentti

60%

35%

5%

63%

22%

15%

Toteutui

Ei tot/kesken

Oulun
Kaupunginteatteri Oy

Tytäryhtiö

Ei tot/kesken

Toiminnalliset tavoitteet

Toteutui

Ei voi arv. rap. per.

Taloudelliset tavoitteet

Keskeiset havainnot
Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, tulos meni
jonkin verran miinukselle.

2

Tulos oli fuusiovoiton vuoksi selkeästi parempi kuin tavoite. Toiminnan sopeuttaminen kysyntään ja valtion rahoituksen pienenemiseen näkyi
liikevaihdossa ja henkilökuntamäärässä.
Liikevoitto ja tilikauden tulos ylittivät tavoitteet.
Toiminnan sopeuttaminen perusrahoituksen vähenemiseen näkyy liikevaihdossa, henkilökuntamäärässä ja toiminnallisten tavoitteiden alitoteutumisessa.

Kuntayhtymät ja säätiöt

Ei voiarv. rap. per.

5

3

3

3

Talous toteutui tavoitteita paremmin. Investoinnit toteutuivat noin 50 % tavoitetta pienempänä.
Henkilökuntamäärä väheni 63:lla.

Oulun Palvelusäätiö

4

1

4

2

Taloudelliset, että toiminnalliset tavoitteet
toteutuivat henkilöstömäärätavoitetta lukuun
ottamatta.

Oulun
Musiikkijuhlasäätiö

-

-

1

3

Kävijätavoite jäi 12 % ja lipputulotavoite 24 %
tavoitteesta.

-

Toteutui

Ei tot/kesken

Oulun Seudun
koulutuskuntayhtymä

Kuntayhtymä/Säätiö

Johtopäätökset
Toiminnalliset tavoitteet ja taloudellisten tavoitteet tulisi olla synkroonissa keskenään. Vuonna 2015 taloudelliset tavoitteet ja niiden mittarit ovat lähes samat
kaikille tytäryhtiöille. Mittareiden arvoista ei aina voi
päätellä ovatko ne maksimeja vai minimejä. Tavoitteita
on mahdollista kehittää myös paremmin liiketoimintaalueen luonnetta kuvaaviksi. Toiminnallisia tavoitteita
on mahdollista kehittää strategisimmiksi.

Ei tot/kesken

Toiminnalliset tavoitteet

Toteutui

Ei voi arv. rap.
per.

Taloudelliset tavoitteet

Keskeiset havainnot
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
tytäryhtiöille asetetuista taloudellista tavoitteista toteutui raportoinnin perusteella tehdyssä arvioinnissa 60 % ja toiminnallisista tavoitteista 63 %. Toteutumatta jäi tai oli kesken taloudellisista tavoitteista 35 % ja toiminnallisista tavoitteista 22 %.
Vuonna 2015 aloittaneista yhtiöistä Oulun Energia -konsernin sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Tulos oli 8 miljoonaa euroa voitollinen. Vaikka konsernin tulos oli hyvä, Oulun Energia Oy:lle vuosi oli haastava. Sen liikevaihto jäi budjetoidusta 21,1 miljoona
euroa ja liikevoitto oli 5,6 miljoonaa tavoitetta heikompi.
Oulun Jätehuolto Oy:lle ja Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy:lle ei ole vielä
asetettu omistajan tavoitteita.
Vuonna 2014 aloittaneista yhtiöistä Oulun Satama Oy:n taloustavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta omavaraisuusastetta ja tilikauden tulosta, joka ei kuitenkaan painunut negatiiviseksi. Liikevaihto oli 4,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Investoinnit olivat vähäiset.
Nallikari Seaside Oy:n toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla ja
talous tasapainossa. Uusien majoitustilojen toteutus eteni niin, että investointitaso ylitti tavoitteen
noin 0,3 miljoonalla eurolla.
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Kuva: Henri Luoma / www.hlp.fi
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3 Kaupungin talouden arviointi
Tarkastuslautakunta tarkastelee talousarvion toteutumista ja kaupungin talouden tilaa. Talousarviointia suhteutetaan talousarvion, valtuustosopimuksen ja kaupunkistrategian taloustavoitteisiin. Taloudellisen tilan tarkastelussa tunnuslukujen kehityksen lisäksi esitetään vertailutietoja suurista kaupungeista ja Oulun tunnuslukuja ilman vuoden 2015 poikkeuksellisia eriä.

3.1 Talousarvion toteutuminen
Tilikauden ylijäämä

Talouden tilannetiedot kaupunginvaltuustossa

Oulun kaupungin tilikauden ylijäämä oli 5,1 miljoonaa
euroa. Ylijäämän määrä poikkeaa positiivisesti 38,9
miljoonaa euroa alkuperäisen talousarvion tuloslaskelmasta, joka perustui 33,8 miljoonan euron alijäämään.

Marraskuun kaupunginvaltuustossa esitetyssä 1.1.–
30.9. talousseurannassa Oulun kaupungin alijäämän ennustettiin olevan -17,3 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Valtuuston kokouksissa 7.12. tai 1.2.2016
ei ollut taloustiedonantoja. Valtuuston 29.2.2016 taloustiedonannossa oli esillä ensimmäisen kerran ylijäämäinen ennuste.

Ilman poikkeuksellisia eriä tilikausi olisi ollut alijäämäinen noin 30,9 miljoonaa euroa. Näitä eriä ovat yhdistymisavustus, josta vuonna 2015 saatiin 1,8 miljoonaa
euroa sekä kuntaliitokseen liittyvä valtionosuuksien
kompensaatio, 6,6 miljoonaa euroa. Avustusta ja kompensaatiota saadaan viimeisen kerran vuonna 2017.
Muita edellä mainittuja edellä mainittuja alijäämälaskelmassa huomioituja poikkeuksellisia eriä olivat Partnera Oy:n osingot (21,5 milj. €) ja Oulu Energia Oy
korkotuotot (3,3 milj. €) sekä Oulun Pysäköinnin autopaikkavelvoitemaksut Kivisydämestä (3,1 milj. €). Lisäksi vuonna 2015 oli poikkeuksellisia vapaaehtoisia ja
pakollisia varauksia yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa
(Lähde: Konsernipalvelut, talouden ja omistajaohjauksen palvelualue, tarkastuslautakunta 22.3.)
Myös vuoden 2014 tilinpäätös (ylijäämä 322,3 milj. €)
olisi ollut alijäämäinen noin 24 miljoonaa euroa ilman
satunaisia tuottoja (Energian ja Jätehuollon yhtiöityminen). Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen 43,8
miljoonaa euroa.

Toiminta- ja rahoitustuotot
Kaupungin kokonaistulot olivat 1 466,5 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kaupungin toimintatuotot olivat
niistä noin 17 prosenttia eli noin 255 miljoonaa euroa.
Toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon
verrattuna 5,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verraten Oulun Energian ja Oulun Jätehuollon yhtiöitymiset alensivat merkittävästi toimintatuottoja. Rahoitustuotot sisältävät Partnera Oy:ltä saadut osingot noin
21,5 milj. euroa.

Verotulot ja valtionosuudet
Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä noin 988
miljoonaa euroa. Ne olivat kokonaistuloista noin 67 %
ja kasvoivat lähes 50 miljoonaa euroa (+5,3 %) vuodesta 2014 ja ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon
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verrattuna noin 8 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat 26 miljoonaa euroa ja olivat noin 734 miljoonaa
euroa. Kunnallisverot kasvoivat noin 22 miljoonaa euroa (653,3 milj. €) ja yhteisöverot noin 4,4 miljoonaa
euroa (37,3 milj. €). Kunnallisverossa muuttuivat kunnittaiset jako-osuudet, jota ilman Oulussa ei olisi ollut
lainkaan kasvua. Yhteisöveron kasvuun vaikutti kuntien jako-osuuden muutos, joka Oulussa merkitsi noin
+ 7,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöverokertymä pysyi
vuoden 2014 tasossa. Oulu sai verotulotasausta noin
25,8 miljoonaa euroa.
Valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2014 23 miljoonaa
euroa ja olivat noin 254 miljoonaa euroa. Ne ylittyivät
vielä muutettuun talousarvioon nähden noin 0,8 miljoonalla eurolla.

Palvelualueiden keskeisiä eroja niiden sitoviin taloustavoitteisiin nähden tarkastellaan seuraavan lisäksi
kappaleessa 2.1.

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen sitovien toimintakatteiden toteutuminen
Kaupungin talousarvion sitovien taloustavoitteiden
muutokset käsiteltiin vuonna 2015 joulukuun kokouksessa. Talousarvion määrärahalisäysten näkökulmasta merkittävimpien palvelualueiden muutokset olivat
seuraavat:
▪▪

Toimintakulut

▪▪

Kaupungin kokonaismenot olivat 1 410,8 miljoonaa
euroa vuonna 2015. Niistä ulkoiset toimintakulut olivat noin 1 204 miljoonaa euroa. Ne ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,3 miljoonaa euroa
(29 %). Vuoteen 2014 verraten Oulun Energian ja Oulun Jätehuollon yhtiöitymiset alensivat merkittävästi
toimintakuluja. Investoinneista, jotka olivat 115,5 miljoonaa euroa ilman sisäisiä eriä, lisää kappaleessa 3.2.

▪▪

hyvinvointipalvelujen toimintakatetta korotettiin
(ilman erikoissairaanhoitoa) 15,7 miljoonaa euroa (toimintatulot 2,8 milj.€ ja toimintamenot 12,9
milj. €),
erikoissairaanhoidon menomäärärahoja korotettiin 6,0 miljoonaa euroa ja
sivistys- ja kulttuurilautakunnan sitovaa toimintakatetta korotettiin 9,7 miljoonaa euroa (toimintatulot -0,7 milj.€, toimintamenot 9 milj.€).

Kun tarkastellaan näihin lukuihin päätymistä vuoden
aikana, tilanne kehittyi seuraavasti:

Ylitysennuste eri seurantavaiheissa
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Toimintakate 1000 €

Ylitysennuste

Talousarvio
2015
(alkuperäinen)

30.4.
- alitus
+ylitys

30.6.
- alitus
+ylitys

Lisämääräraha
30.9.
- alitus
+ylitys

Tilinpäätös 2015
Muutettu
talousarvio
2015

Tp 2015

Poikkeamat
muutettuun
talousarvioon
verrattuna
- alitus
+ylitys

alkuperäiseen
talousarvioon
verrattuna
- alitus
+ylitys

Hyvinvointilautakunta ilman
erikoissairaanhoitoa (nettositova)

318 909

13 500

15 700

15 700

15 700

334 784

337 862

3 078

18 953

Erikoissairaanhoito (bruttositova)

208 848

5 000

7 400

6 000

6 000

214 848

214 339

-509

5 491

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
(nettositova)

373 664

9 170

9 170

9 700

9 700

383 817

385 646

1 829

11 982

Hyvinvointilautakunta ennusti 30.4. seurannassa 13,5
miljoonan ylitystä. Toukokuussa lautakunta päätti toimenpiteistä, joilla laskettiin olevan vaikutusta toimintakatteeseen -6,5 miljoonaa euroa (menoja vähentäviä 6,2 milj.€ ja tuloja lisääviä 0,3 milj.€). Kesäkuun
seurannan perustella todettiin, että toimenpiteet eivät
ole vielä riittäviä ja lisätoimenpiteistä päätettiin syyskuun lautakunnassa. Näistä toimenpiteistä huolimatta
valtuustolta esitettiin yhteensä 21,7 miljoonan euron

lisämäärärahaa, joka kohdennettiin erityisesti henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin (mukaan lukien
palveluseteli).
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 30.4. raportoinnissa ennustettiin jo lähes 7.12. päätetyn lisämäärärahan verran ylitystä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa
ei tehty erillistä päätöstä sopeuttamistoimenpiteistä. Marraskuussa lautakunta hyväksyi lisämääräraha
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esityksen, jossa syyskuun tietojen perusteella sivistys- ja kulttuuripalveluiden ennustettiin ylittävän
toimintakatteensa 9,7 miljoonaa euroa (2,6 %).
Lautakuntien esitykset etenivät valtuustoon niin, että
talouden ja omistajaohjauksen palvelualue on puoltanut hyvinvointilautakunnan esitystä määrärahan korottamisesta, mutta päätökseen ei ole liitetty talouden ja omistajaohjauksen palvelualueen lausuntoa
siitä, miten määrärahamuutos vaikuttaa kaupungin
talousarvioon. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan muutosesitykseen lausunto on liitetty, mutta siinäkään ei
erikseen mainittu, miten määrärahamuutos vaikuttaa kaupungin talousarvioon. Hallintosäännön 20 §:n
mukaan konsernipalveluiden talousryhmän tulee liittää talousarvion muutosesitykseen lausunto muutosesityksen vaikutuksista kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon.

Perusteet lisämäärärahalle esitettiin kaupunginvaltuustolle kokouksessa 7.12.2015. Poikkeamia muutettuun talousarvioon verrattuna, joita näillä lautakunnilla oli yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa, ei erikseen
ole tuotu valtuustoon, vaikka sitovien määrärahojen
ylitykset tulee Oulun kaupungin oman ohjeen mukaan
viedä valtuuston käsiteltäväksi tilivuoden aikana.

Kaupungin lainamäärän kehitys
Pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikauden aikana 100,0
miljoonaa euroa ja lyhennettiin 86,3 miljoonaa euroa.
Lainamäärän kasvua hillitsi se, että Partnera Oy:ltä
saatiin osinkoina ja pääoman palautuksina 28,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Oulun Energia Oy lyhensi pääomalainaa 64,0 miljoonaa euroa. Lainakanta oli vuoden lopussa 655 miljoonaa euroa. Korkokulut olivat
noin 8,8 miljoonaa euroa ja alitti 7 miljoonalla eurolla
talousarvioivaiheen arvion.

3.2 Investoinnit
Kaupungin investointimenot alittuivat ja investointitulot ylittyivät. Investointien tulorahoitusprosentti oli 74,
kun se edellisenä vuonna oli 11 (ilman yhtiöittämisten
vaikutusta 41 %).

käyttämättä 4,5 miljoonaa euroa muun muassa aikataulu- ja toteutustapamuutosten vuoksi. Muiden liikelaitosten investoinnit toteutuivat jokseenkin talousarvion mukaisesti.

Investointimäärärahat olivat muutetussa talousarviossa yhteensä 127,1 miljoonaa euroa sisäiset erät
mukaan lukien. Investointien toteuma oli 117,3 miljoonaa euroa (92 %), lähes 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Peruskunnan 69,5 miljoonan euron määrärahoista jäi käyttämättä 5,0
miljoonaa euroa, siinä suurimmat poikkeamat olivat
kaupunginhallituksen osakkeissa ja osuuksissa, irtaimen omaisuuden hankinnoissa, maanhankinnassa sekä yhdyskuntalautakunnan hankkeissa. Liikelaitosten
ja kehittämisrahaston investoinnit olivat 52,8 miljoonaa euroa, josta Oulun Tilakeskuksen 29,2 miljoonaa
euroa. Erillisinvestointeihin varatusta määrärahasta jäi

Investointitulot olivat muutetussa talousarviossa 18,7
miljoonaa euroa. Toteuma oli 39,5 miljoonaa euroa
(211 %), lähes 21 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Merkittävimmät syyt ylitykseen olivat Oulun
Energian pääoman palautus 11,3 ja OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy:n purkaminen 4,8 miljoonaa euroa.
Kaupungin investointitaso aleni aiemmista vuosista,
mikä johtuu pääosin Oulun Energian ja Oulun Jätehuollon yhtiöittämisistä. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit puolestaan olivat edellisiä vuosia
suuremmat muun muassa Poikkimaantien sillan rakentamisen alettua keväällä 2015.
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Investointimenot vuosina 2013–2015, miljoonaa euroa
Investointikohteet

TP 2013

TP 2014

TA 2015,
sis. muutokset

TP 2015

Osakkeet ja osuudet

20,6

39,3

14,1

13,0

Irtain käyttöomaisuus

4,2

7,3

6,1

4,3

Maan hankinta

9,9

5,7

6,0

4,9

Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä EU-hankkeet, yhteensä

27,9

32,8

43,3

42,3

Peruskunta yhteensä

62,6

85,1

69,5

64,5

Tilakeskus liikelaitos

68,5

40,2

33,7

29,2

Muut sisäiset liikelaitokset, kehittämisrahasto ja
valistustalorahasto

6,1

6,5

8,8

8,9

Sisäiset liikelaitokset yhteensä

74,6

46,7

42,5

38,1

Oulun Energia liikelaitos

34,0

40,3

Muut ulkoiset liikelaitokset yhteensä

20,4

15,3
12,9

12,4

54,4

55,6

12,9

12,4

Oulun Vesi liikelaitos
Ulkoiset liikelaitokset yhteensä
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (brutto)
Oulun kaupunki yhteensä

2,3

3,3

2,2

2,3

193,9

190,7

127,1

117,3

127,1

117,3

Kuntien yhdistymisistä aiheutuneet omaisuuserien siirrot

36,7

Yhtiöittämisistä aiheutuneet investoinnit

529,0

KAIKKI YHTEENSÄ

230,6

719,7

Vuoden 2015 luvuissa mukana sisäiset erät.
Oulun kaupunki yhteensä
Kuntien yhdistymisistä aiheutuneet omaisuuserien
siirrot

193,9

190,7

127,1

117,3

127,1

117,3

36,7

Yhtiöittämisistä aiheutuneet investoinnit

3.3 Kaupungin talouden tila

KAIKKI YHTEENSÄ

230,6

529,0
719,7

Vuoden 2015 luvuissa mukana sisäiset erät.

Kaupunkistrategiassa yhtenä strategisena painopistevalintana on, että tasapainoinen talous turvaa laadukkaat
palvelut. Strategian
indikaattoreissa
taloutta ohjataan neljällä mittarilla: vuosikate, toimintakatteen kasvu %,
3.3 Kaupungin
talouden
tila
lainakatto ja investointikatto. Valtuustosopimuksessa on näiden lisäksi määritetty toimintamenojen muutos-%
Kaupunkistrategiassa
yhtenä strategisena
painopistevalintanamuutosta
on, että tasapainoinen
talous
turvaa
-tavoite ja lainakanta-tavoite.
Toimintamenojen
ei tarkastella
tässä,
koska siihen vaikuttaa merkittälaadukkaat
palvelut.
Strategian
indikaattoreissa
taloutta
ohjataan
neljällä
mittarilla:
vuosikate,
västi viime vuosien yhtiöitymisten aiheuttama volyymin lasku.
toimintakatteen kasvu%, lainakatto ja investointikatto. Valtuustosopimuksessa on näiden lisäksi
määritetty toimintamenojen muutos-% -tavoite ja lainakanta-tavoite. Toimintamenojen muutosta ei
tarkastella tässä, koska siihen vaikuttaa merkittävästi viime vuosien yhtiöitymisten aiheuttama

Vuosikate

volyymin lasku.

Vuosikate Oulun kaupunki 2013–2015,
Vuosikate
miljoonaa euroa

Vuosikate Oulun kaupunki 2013–2015, miljoonaa euroa yhdelle palstalle

100
80
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40
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0
Vuosikate

2013

2014

2015

80,4

75,2

85,3

Valtuustosopimuksen tavoitteena on nostaa vuosikate
tasolle, joka vastaa paremmin poistojen ja investointien määrää. Vuosikate toteutui valtuustosopimuksen
mukaisesti (tavoite 62 milj. €) ja oli 85 miljoonaa euroa
vuonna 2015. Strategiassa määritelty tavoite (v. 2016
on 67 milj. €) toteutui myös tässä tilinpäätöksessä. Ilman poikkeuksellisia eriä, vuosikate olisi ollut noin 45
miljoonaa euroa ja olisi jäänyt talousarviotavoitetta
Valtuustosopimuksen
noin 2,3
miljoonaa euroa heikommaksi.

tavoitteena

on

nostaa

vuosikate
joka vastaa
Tilannetasolle,
ei kuitenkaan
ole tilinpäätöksenkään vuosikat-

paremmin poistojen ja investointien määrää. Vuosikate toteutui valtuustosopimuksen mukaisesti

teella ollut optimaalinen sikäli, että vuosikate ei riit-

(tavoite 62 milj. €) ja oli 85 miljoonaa euroa vuonna 2015. Strategiassa määritelty tavoite (v. 2016 on

67 milj. €) toteutui myös tässä tilinpäätöksessä. Ilman poikkeuksellisia eriä, vuosikate olisi ollut noin 45
miljoonaa euroa ja olisi jäänyt talousarviotavoitetta noin 2,3 miljoonaa euroa heikommaksi.
Tilanne ei kuitenkaan ole tilinpäätöksenkään vuosikatteella ollut optimaalinen sikäli, että vuosikate ei
riittänyt nettoinvestointeihin ilman lisävelkaantumista. Vuosikate kattoi poistoista 107 % ja
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tänyt nettoinvestointeihin ilman lisävelkaantumista.
Vuosikate kattoi poistoista 107 % ja nettoinvestoinneista 74 %. Ilman poikkeuksellisia eriä prosentit olisivat olleet 57 ja 40. Oulun vuosikate euroa/asukas oli
430 ja tällä arvolla se oli suhteellisen hyvä verrattu-

na muihin suuriin kaupunkeihin. Ilman poikkeuksellisia eriä vuosikate olisi kuitenkin ollut vain 229 euroa/
asukas, jolloin se olisi ollut suurten kaupunkien alhaisin. Vertailutieto on suuntaa antava.

Vuosikate kuusi suurinta kaupunkia 2015,
miljoonaa euroa

Vuosikate/asukas kuusi suurinta kaupunkia 2015,
euroa/asukas

3. Vuosikate kuusi suurinta kaupunkia 2015, miljoonaa euroa

600

300

500

250

400

200

300

150

200

100

100

50
0
Vuosikate

0

Oulu

Turku

Vantaa

Tampere

Espoo

Helsinki

85,3

60,3

98,4
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154,8

265,1

Vuosikate €/asukas

Oulu

Turku

Vantaa

Tamper
e

Espoo

Helsinki

430

326

459

281

574

422

Toimintakatteen kasvuprosentti
Toimintakate, muutos %,
Oulun kaupunki 2013–2015

Toimintakate, muutos %,
kuusi suurinta kaupunkia
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Toimintakate, muutos %

4

2

2013
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2015

3,6

2,7

7,0

Oulun toimintakatteen alijäämän muutosprosentti oli
7 verrattuna tilinpäätökseen 2014. Ilman Oulun Energian ja Oulun jätehuollon yhtiöitymistä muutos olisi ollut
1,9 % ja olisi täyttänyt valtuustosopimuksen tavoitteen
(4,9 %). Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna 7 % oli
toiseksi suurin, mutta jos tilannetta tarkastellaan arvolla 1,9 %, muutos oli kolmanneksi suurin.

Investointikatto ja lainakatto
Kaupunkistrategian ja valtuustosopimuksen mukainen
investointikattotavoite vuosille 2014–2016 on 380 mil-

0
Toimintakate, muutos%

Oulu

Turku

Vantaa

Tampere

Espoo

Helsinki

7,0

0,4

0,9

3,0

1,3

13,2

joonaa euroa. Investointikatto toteutui 415 miljoonana eurona ja ylitti siten tavoitteen 35 miljoonaa euroa.
Strategian lainakatto-tavoite 2016 (740 milj. €) toteutui tässä vaiheessa, kun toteuma oli 655 miljoonaa euroa.
Valtuustosopimuksessa on lisäksi maksimi lainakantatavoite 740 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun. Tilinpäätöksen perusteella laskettu lainakanta oli 736 miljoonaa euroa eli tavoite toteutui. Tilanteeseen vaikutti
Oulun Energian antolainan takaisinmaksu (64 milj. €,
jatkomenettely lisäsi konsernin lainoja), ilman tätä valtuustosopimus ei tässä vaiheessa olisi toteutunut.
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Talouden tasapainottaminen
Kaupunginhallitus asetti 18.5.2015 Oulun kaupungin
talouden tasapainottamisen poliittisen työryhmän.
Sen linjauksilla edistetään valtuustosopimuksen tavoitteiden toteutumista. Ns. remonttiryhmän kakkosen määrittämänä tavoitteena on toimintamenojen
kasvun pysäyttäminen, mikä tarkoittaa noin 40 miljoo-

nan euron rakenteellista säästöä, sekä velkaantumisen
kääntäminen laskuun vuoteen 2020 mennessä. Nettoinvestoinnit lasketaan 100 miljoonan euron tasolle
vuoteen 2018 mennessä. Edellä mainittu tavoite ei sisällä ulkoisten liikelaitosten investointeja eikä elinvoimaa tukevia kansallisia tie-, rata- ja meriväylähankkeita.

3.4 Oulu-konsernin talous
Kaupunkitalouksien (ulkopuolisen analysoinnin) tarkastelussa huomio siirtyy kuntakonserniin, koska ns.
kriisikuntakriteeristössä (vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely) tarkastellaan konsernin taloutta. Konsernitilinpäätöksen vaatimukset ovat vähitellen lisääntyneet. Vuoden 2015
konsernitilinpäätös tehtiin tuoreen Kilan kuntajaoston
yleisohjeen 2015 mukaisesti.
Oulu-konsernin toimintatuotot olivat tilikaudella
776,5 miljoonaa euroa ja toimintakulut 1 694,4 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 166,5 miljoonaa ja investoinnit yhteensä 197,6 miljoonaa euroa. Vuosikate
kattoi poistot 111,5-prosenttisesti ja investoinnit 84
-prosenttisesti. Konsernitaseen loppusumma oli 2 659
miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta konsernitaseen
loppusumma kasvoi 55,1 miljoonaa euroa.
Konsernin tilikauden tulokset kuusi suurinta
kaupunkia 2015, miljoonaa euroa

Oulu-konsernin tilikauden ylijäämä oli vuonna 2015
noin 8,9 miljoonaa euroa (2014 – 40 milj.€). Yhtiöistä
etenkin Oulun Energia -konserni, Sivakka-konserni ja
liikelaitoksista Oulun Vesi vaikuttivat ylijäämäisyyteen
positiivisesti ja peruskunnan isot palvelualueet negatiivisesti. Seuraavassa on esitetty suurten kaupunkikonsernien tilikauden tulokset. Oulu-konsernin tulos
(17,2 milj.€) oli niistä matalin, joskin vertailu edellyttäisi syvällisempää tarkastelua.
Oulu-konsernin investointien tulorahoitusprosentti oli
85 %, ja se oli 16 prosenttiyksikköä parempi kuin viime vuonna.
Konsernin lainat/asukas olivat 4 416 euroa. Muihin
isoihin kaupunkeihin verraten se oli alhaisin. Lainojen
suhdelukua ei voi kuitenkaan sellaisenaan verrata toisiinsa. Oulu-konsernin vieraan pääoman määrä kasvoi
noin 37 miljoonalla eurolla ja omavaraisuusaste laski prosenttiyksiköllä ja on nyt alle 50 prosenttia (49).
Konsernin lainat/asukas kuusi suurinta
kaupunkia 2015, euroa/asukas
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
Taloustavoitteiden toteutuminen
Kaupunginhallitus vastaa talousarvion muutosten valmistelusta. Lisämääräraha- ja määrärahamuutosesitykset tuotiin päätettäväksi kaupunginvaltuustoon joulukuussa, jolloin valtuustolla ei ole ollut
erityisiä keinoja reagoida tapahtuneeseen. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen
sitovat taloustavoitteet eivät muutettuinakaan toteutuneet eikä ylityksiä tuotu käsiteltäväksi valtuustoon kaupungin ohjeen mukaisesti tilivuoden aikana.
Konsernipalveluiden talouden ja omistajaohjauksen palvelualueen lausuntokäytäntö talousarvion
muutosesityksiin tulisi yhtenäistää, sillä talousarvio on valtuuston keskeinen ohjausväline ja on tärkeää, että sille annetaan ajantasainen tieto sitovien taloustavoitteiden muutosesityksen vaikutuksista. Lisäksi olisi kaupungin talouden hallinnan kannalta tärkeää, että jokaisen määrärahamuutoksen vaikutukset rahoitukseen tai kaupungin kokonaistalouteen olisivat mukana lausunnossa.
Valtuuston on tärkeä saada mahdollisimman reaaliaikaista tietoa kaupungin taloustilanteesta, jos
siinä on merkittävää muutosta neljännesvuosiseurantatietoihin. Vuoden 2015 toteutunut ylijäämä
on positiivinen asia, mutta kaupunginvaltuusto sai ensimmäisen kerran tiedon ylijäämästä vasta
29.2.2016 taloustiedonannossa. Edellisessä, syyskuun lopun seurantatiedossa, jonka valtuusto sai
tiedokseen vasta marraskuussa, ennustettiin vielä alijäämäksi noin 16 miljoonaa.
Kuntalaisten mahdollisuus seurata kaupungin talouden kehitystä valtuuston kokousten pöytäkirjoista olisi parempi, jos virallisten kolmen seurantatiedon ja tilinpäätöksen lisäksi myös taloustiedonannot liitettäisiin pöytäkirjaan.
Kaupungin talouden tila
Kaupungin talous kehittyi positiivisesti vuonna 2015, mutta syynä ei ollut toimintatulojen ja -menojen suhteen paraneminen, vaan poikkeukselliset erät. Tunnuslukujen kehitystä onkin hyvä tarkastella ilman näitä eriä, jolloin tilikausi olisi jäänyt selkeästi alijäämäiseksi ja vuosikate olisi jäänyt
alle valtuustosopimuksen ja kaupunkistrategian tavoitetason.
Vaikka verotulot ja valtionosuudet kasvoivat, merkittäviä vaikuttajia kasvuun olivat veroihin liittyvät
jako-osuuksien muutokset ja verotulotasaus. Valtionosuuksiin sisältyi kuntaliitoskompensaatiota.
Edellisiin vuosiin verrattuna investointitaso oli alhaisempi ja investoinnit toteutuivat arvioitua pienempinä, mutta niitä jouduttiin vuosikatteen korkeudesta huolimatta rahoittamaan lainalla. Poistoihin, jotka alentuivat edellisestä vuodesta, poikkeuksellinen vuosikate riitti hyvin. Investointitaso
on vuoden 2016 talousarvion mukaan suunnitteluvuosina 2017–2018 laskusuunnassa verrattuna
vuoden 2016 investointeihin.
Toimintamenojen kasvuvauhdin hillitsemiseen pyrkivät isojen palvelualueiden toimintamallien
muutokset eivät vielä vaikuta riittävästi kustannuksia vähentävästi tai ne eivät ole riittäviä suhteessa kaupunginvaltuuston asettamiin taloustavoitteisiin.
Oulu on velkaantunut nopeasti viime vuosina, vaikka vuonna 2015 lisälainan nosto jäi alle talousarvion. Oulun vuosikatteen viime vuosien todellinen taso ei riitä talouden pitkän aikavälin tasapainon ylläpitämiseen.

31

32

ARVIOINTIKERTOMUS 2015

Kuva: Henri Luoma / www.hlp.fi

33

ARVIOINTIKERTOMUS 2015

4 Erityiset arviointikohteet vuonna 2015
4.1 Oulun omistajapoliittisen ohjelman toteutumisen arviointi
Tarkastuslautakunnan tarkasteluvuorossa on strategian toteuttamisohjelmista omistajapoliittinen ohjelma.
Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisen lisäksi arvioidaan omistajapolitiikan raportointia ja tytäryhtiölle
asetettavien tavoitteiden raportointia sekä omistajaohjausta uudessa johtamisjärjestelmässä.

Kaupunkistrategian toteuttamis- ja toimenpideohjelmat täsmentävät strategisten linjausten toimeenpanoa. Omistajapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.2.2014 ja siihen tehtiin lisäyksiä
30.3.2015. Se sisältää omistusten kehittämiseen liittyvät keskeiset tehtävät ja toimenpiteet vuosiksi 2013–
2016.

Kaupunginvaltuuston linjaukset
omistajapolitiikassa
Kaupunkistrategia 2020 mukaisesti Oulu pyrkii kaupunkitalouden kestävyyteen ja tasapainoon. Tätä edistetään omistajapolitiikan linjauksella kaupunki asettaa
omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Linjauksella on yksi indikaattori: Omistajapoliittisen ohjelman toteuttamisaste.
Tavoitteena vuoden 2016 loppuun mennessä on ohjelman toimenpiteiden toteutuminen. Tavoitetilaa vuoden 2020 loppulle ei ole vielä asetettu.
Omistajapolitiikasta päättäminen, ohjaus ja valvonta kuuluvat kaupunginvaltuustolle. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen
onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Päätöksistä tärkein on omistajapoliittiset linjaukset kerran valtuustokaudessa. Linjauksista päätettiin
17.6.2013 ja ne on tarkoitettu ohjeeksi ja yksittäisten
päätösten tueksi kaupungin päätöksentekijöille ja
henkilöstölle, tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille ja säätiöille. Niissä määritellään 1) missä
tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, 2) millaisia ovat omistuksille

asetettavat tuottotavoitteet, 3) mitkä ovat pääoman
hankinnan, käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä 4) kuka omaisuuden arvosta ja käytöstä vastaa ja 5) miten seuranta ja
valvonta on järjestetty.
Linjaukset ovat toimintaa suuntaavia ja näin ollen suhteellisen pysyviä. Kaupungin organisaatiossa on linjausten mukaan kuitenkin jatkuvasti etsittävä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja myös muuttaa
omistajapolitiikkaa, jos olosuhteet muuttuvat. Omistajapoliittisia linjauksia voidaan tehdä myös yksittäisinä valtuuston päätöksinä. Kaupunginvaltuuston yksittäispäätöksellä on vuonna 2014 päätetty esimerkiksi
Oulun Konttorin tulkkipalveluiden toiminnan siirrosta
Monetra Oy:lle (toteutui 1.2.2015). Omistajapoliittisten linjausten uusiminen aloitetaan 2016.
Muita kaupunginvaltuuston omistajapoliittisia välineitä ovat kaupunkistrategia, konserniohje (voimaan
1.1.2013) sekä vuosittain liikelaitoksille ja osalle tytäryhteisöistä asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
Oulun kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisen perusteet
(voimaan 1.1.2013).

Omistajapoliittisen ohjelman toteutuminen
Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta. Omistajapoliittisella ohjelmalla se varmistaa kaupunginvaltuuston hyväksymien linjausten toimeenpanoa. Vuoden 2015 helmikuussa aloittaneella
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konsernijaostolla on tässä käytännön toteutus- ja esitysvastuuta kaupunginhallitukselle. Se myös valvoo,
että tytäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien vuositavoitteiden mukaisesti. Ohjelmasta on vastannut
apulaiskaupunginjohtaja ja sen valmistelusta konsernipalvelut. Omistajapoliittinen ohjelma uusitaan
omistajapoliittisen linjausten uusimisen jälkeen. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus on kuulunut
kaupunginjohtajan johdolla apulaiskaupunginjohtajille, hallintojohtajalle ja talousjohtajalle vuonna 2015.
Ohjausta tukee hyvä hallinto- ja johtamistapaohje (Kh
1.11.2013).
Konsernipalveluiden valtuustoon nähden sitovana tavoitteena vuonna 2015 oli omistajapoliittisen
ohjelman toteuttaminen ja tavoitetasona Yhtiöittämisvalmistelut toteutettu, kiinteistöliiketoiminnan keskittäminen ja sisäisten liikelaitosten asiakastyytyväisyyskyselyt. Raportoinnissa kerrotaan, että suurin osa
ohjelman toimenpiteistä on valmistunut (20/29), ja loput valmistuvat vuoden 2016 aikana. Toimenpiteistä
toteutuivat Oulun Energian ja Oulun Jätehuollon yhtiöitymisen lisäksi elintarvike- ja ympäristölaboratorion yhtiöityminen 1.3.2015. Vuoden aikana valmisteltiin asuntoyhtiöiden keskittämisten Sivakka-yhtymälle
(omistukset siirtyivät 1.1.2016) ja sisäisten liikelaitosten asiakastyytyväisyyskysely (raportoidaan konsernijaostolle 2016). Lisäksi käytiin läpi sijoitusomaisuus,
joissa omistus on alle 20 % (vuoden 2014 tavoite).
Kaupunginhallitus päivittää omistajapoliittista ohjelmaa toimintaympäristön muutosten sitä edellyttäessä. Ohjelmaan on lisätty kaupunginhallituksessa
30.3.2015 Perämeren satamien yhteistyöselvitys sekä
omistajapoliittisten linjausten ja ohjelman vaikutusten
arviointi vuoden 2015 aikana. Nämä tavoitteet eivät
toteutuneet vielä vuonna 2015.
Vuodeksi 2016 toteutettavaksi jäivät muun muassa
1) sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen vaikutukset kaupunkikonserniin, 2) aikuiskoulutustoimintojen
järjestämisen keskittäminen, 3) pysäköintiomistusten
keskittäminen, 4) kiinteistöjen kehittämisohjelma sekä
5) kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (tiet) korjausvelan määrä ja vuosittaiset korjausvastuut.

Omistajapolitiikan raportointi ja seuranta
Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sekä välitilinpäätöksessä. Lisäksi seurantatietoja on osana niiden yksiköiden tai palvelujen
toimintakertomusraportointia, joihin ohjelman to-
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teuttaminen oli vaikuttanut. Vuonna 2015 raportointi ei toteutunut välitilinpäätöksen korvanneessa 30.6.
seurantaraportissa. Sen sijaan marraskuun alun kokouksessa valtuustolle kerrottiin ohjelman vuositavoitteiden etenemisestä osana 30.9 seurantaraporttia.
Merkittävimmille tytäryhteisöille asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista raportoidaan vuosiprosessin mukaan tilinpäätöksessä ja kolmessa neljännesvuosiseurannassa siten, että hutikuussa esitetään vain
taloustavoitteet ja kesäkuussa ja syyskuussa sekä toiminnalliset että taloustavoitteet. Vuonna 2015 tytäryhtiöiden tavoitteista raportoitiin vain kesäkuun tilanteesta ja toimintakertomuksessa.
Oulun Jätehuolto Oy:lle ja kesken vuoden aloittaneelle
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Oy:lle ei asetettu tavoitteita vuodeksi 2015. Vuoden
2016 talousarviossa tavoiteasetantaa muutettiin siten,
että tytäryhteisökohtaisia tavoitteita asetetaan niille
tytäryhteisöille, jotka saavat kaupungin avustusta ja
muille keskeisimmille tytäryhteisöille. Kaupunginhallituksen esittämät tavoitteet olivat talouteen liittyviä
tulostavoitteita. Toiminnallisia tavoitteita ei enää esitetty.
Tavoitteena on, että omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle ja kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa sekä tarvittaessa erikseen toimenpiteen niin edellyttäessä.
Vuonna 2015 raportoitiin yhden kerran, konsernijaoston elokuun kokouksessa. Konsernijaostossa käsitellään lisäksi kolme kertaa vuodessa merkittävimpien
tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantatiedot
sekä talousarvioon esitettävät tavoitteet.
Konserniraportoinnin merkitys korostuu jatkossa, kun
uuden Kuntalain omistajaohjausta koskevat pykälät
tulevat sovellettavaksi vuonna 2017. Oulussa onkin
jo edistyksellisesti siirrytty neljännesvuosiseurantaan
vuonna 2015.
Tavoitteena on, että konsernijohto arvioi vuosittain
kunnan kokonaisedun toteutumisen ja riskienhallinnan kannalta omistajaohjauksen tuloksellisuutta, asiantuntemuksensa riittävyyttä ja työskentelynsä laatua
sekä raportoi arvioinnin tulokset ja johtopäätökset
valtuustolle. Raportointi ei toteutunut vielä vuonna
2015. Kaupunginhallitus laatii myös riskienhallinnan
ja sisäisen valvonnan vastuisiinsa liittyvän konsernivalvonnan selonteon osana toimintakertomusta.
Vuosittain laaditaan erillinen tytäryhteisöraportti, joka kattaa tytäryhtiöt, tytäryhteisöasemassa olevan

ARVIOINTIKERTOMUS 2015

kuntayhtymän (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä)
sekä merkittävimmät säätiöt (Oulun Palvelusäätiö ja
Oulun Musiikkijuhlasäätiö). Raportissa esitetään jokaisesta edellä mainitusta yhteisöstä yhteisökohtainen
analyysi, joka kattaa muun muassa tilinpäätöstiedot
ja -analyysin kolmelta edelliseltä vuodelta sekä ennusteen kuluvalle vuodelle, merkittävät investoinnit sekä
toimintaan liittyvät riskit. Raportti viedään tiedoksi
konsernijaostolle ja kaupunginhallitukseen, mutta ei
kaupunginvaltuustolle.
Liikelaitosten omistajaohjauksen merkitys vähenee, sillä liikelaitosten määrä näyttäisi olevan vähentymässä.

Omistajaohjaus uudessa johtamisjärjestelmässä
Kun apulaiskaupunginjohtajien ja hallintojohtajien
virat poistuvat Oulun johtamisjärjestelmästä, omistajaohjauksen vastuut keskittyvät talousjohtajalle ja
kaupunginjohtajalle 1.4.2016 (kh 24.11. § 443). Omistajapolitiikasta strategisella tasolla vastaavat muutoksen jälkeen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus,
konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Samalla Oulun Veden ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen esimies- ja omistajaohjaus siirretään yhdyskuntajohtajalle. Joitakin käytännön vastuita on vielä
määrittämättä, esimerkiksi koulutuskuntayhtymän
omistajaohjaus.
Johtopäätökset
Kaupunginvaltuuston omistajapoliittisia linjauksia toteuttaa käytännössä kaupunginhallituksen hyväksymä omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016. Ohjelman
toteuttaminen on edennyt hyvin. Sen toimenpiteistä
on toteutunut 77 % ennen sen viimeistä voimassaolovuotta. Samalla ennakoidaan, että vuoden 2016 loppuun kaikki toimenpiteet saadaan valmisteltua. Kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle
myös joitakin uusia asioita, kuten elintarvike- ja ympäristölaboratorion yhtiöittämisen, ja näin toteuttanut valtuuston linjausta siitä, että olosuhteiden muutos voi muuttaa omistajapolitiikkaa.
Ohjelman toteuttamisen raportointi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ei toiminut vielä täysin suunnitelmien mukaisesti. Omistajapoliittisten asioiden
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etenemisestä on tilinpäätösraportoinnin lisäksi hyvä
informoida valtuustoa myös tytäryhtiöraportilla, jotta valtuustolla on optimaalinen mahdollisuus ohjata
ja valvoa omistajapoliittisten linjausten etenemistä ja
asettaa vuositavoitteita talousarvion yhteydessä.
Oulun omistajapoliittisten asiakirjojen ajantasaistaminen alkaa vuoden 2016 aikana. Ajantasaistamisessa
on tärkeä ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset. Kaupunkistrategian tänä vuonna valmistuva
väliarviointi olisi hyvä olla käytettävissä, jolloin strateginen suunta omistajapoliittisille linjauksille olisi selvä.
Kaupungin palveluista yhä suurempi osa on konserniyhtiöiden tuottamia. Omistajaohjauksella on suoria
asiakasvaikutuksia, sillä tytäryhtiöt tuottavat merkittävässä määrin peruspalveluja kuntalaisille. Koska suurin osa yhtiöistä toimii kilpailluilla markkinoilla, omistajaohjauksella on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia,
sillä omistajaohjaus voi vaikuttaa avoimien markkinoiden toimintaan ja kilpailutilanteeseen.
Konsernijaoston rooli on uusi, mutta se on jo tässä
vaiheessa selkiyttänyt omistajaohjauksen viranhaltijaja luottamushenkilövastuita ja antanut kaupunginhallitukselle hyvän välineen omistajapolitiikan tehokkaaseen toimeenpanoon. Kuntalaisille se lisää avoimuutta
ja mahdollisuutta seurata kaupungin konserni- ja
omistajaohjausta.
Talousarviossa 2016 ei ole asetettu lainkaan toiminnallisia tavoitteita merkittävimmille tytäryhteisöille, joten tämä ohjausväline valtuutetuilta poistuu ja
konsernin johtaminen siirtyy enemmän kaupunginhallitukselle ja viranhaltijoille. Muutos vaikuttaa negatiivisesti valtuuston mahdollisuuteen asettaa välitavoitteita, joilla yksittäisten yhtiöiden kohdalla edetään
valtuuston määrittämiin omistajapoliittisiin linjauksiin.
Toiminnallisissa tavoitteissa on ollut kerättynä yhteen
valtuustotasolla päätettyjen suunnitelmien tavoitteita
kullekin tytäryhtiölle. Tytäryhteisöjen näkökulmasta
muutos voi tuottaa epäselvyyttä kuntaomistajan tahdosta. Toiminnallisia tavoitteita olisi ollut mahdollista
kehittää strategisemmiksi.
Vuonna 2015 talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet ja niiden mittarit olivat lähes samat kaikille
yhteisöille. Mittareita on mahdollista kehittää paremmin liiketoiminta-alueen luonnetta kuvaaviksi.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
valtuuston omistajapolitiikan ohjaus- ja valvontaroolin toteuttamisessa tytäryhteisöille asetettavat
tavoitteet ja riittävä raportoinneista saatava informaatio ovat erityisen merkittäviä. Omistajaohjauksen merkitys kasvaa samalla, kun Oulu-konsernin laajuus sekä konsernitalouden ja -johtamisen merkitys kasvaa. Valtuuston informaatiossa ja päätöksenteossa konserniasioiden ja konsernin seurantatietojen esiintymistiheys ja määrä on vähäinen suhteessa kaupungin asioihin ja seurantatietoihin.
Palvelutuotannon siirtyessä entistä enemmän konsernin ulkopuolelle omistajan tulisi kehittää ohjausta, seurantaa ja raportointia siten, että konsernin kokonaisedun toteutumisesta voidaan varmistua.
Nyt tehdyissä johtamisjärjestelmälinjauksissa on päätetty keskittää omistajaohjausta kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle. Konsernijaoston rooli käytännön ohjauksessa on myös vahvistumassa.
Kaupungin johto tarvitsee riittävän määrän asiantuntijoita, jotka ovat syvällisesti perehtyneet omistaja-arvoltaan merkittävimpien yhtiöiden palveluihin, liiketoimintaan sekä ohjauksen asiakasvaikutuksiin ja muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

4.2 Asuntoliiketoiminta – Sivakka-konserni
Tarkastuslautakunta arvioi, onko Sivakka-konserni saavuttanut valtuuston sille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, millainen on sen korjausvelkatilanne sekä miten omistajaohjauksella pyritään varmistamaan ja edistämään asuntoliiketoimintaan liittyvien kaupunkiomistajan tavoitteiden toteutumista.

Vuokra-asuminen Oulussa
Yksi Oulun vahvuuksia hyvinvoinnin ja elinvoiman
edistämisessä on monipuolinen asuntotarjonta ja se,
että asuminen on kohtuuhintaista ja väljää. Asumisen
hintataso vuokra- ja omistusasumisessa on kilpailukykyinen verrattuna muihin suuriin kasvukeskuksiin. Oulussa on vuokra-asuntoja noin 38 % asunnoista. Koko
Suomessa vastaava luku oli vuonna 2014 31 %.
Oulun vuokra-asuntomarkkinat jakautuvat perinteisesti kolmeen osaan. Suurin toimija markkinoilla on
Sivakka-yhtymä Oy. Toisen ryhmän muodostavat valtakunnalliset toimijat VVO, SATO, Avara Oy ja TA-yhtymä Oy. Kolmannen ryhmän muodostavat yksityiset
vuokra-asuntosijoittajat. Viime vuosina mukaan uusina toimijoina ovat tulleet erityyppiset kiinteistösijoittajat, kuten eläkeyhtiöt ja esimerkiksi Icecapital.
ARA-rahoitusta hyödyntäviä toimijoitakin on Oulus-

sa useita. Vuokra-asuntomarkkinat ovat hyvin kilpaillut ja ylitarjontatilanteessa asiakkailla on mahdollisuus
valita.

Sivakka-konserni
Kunnan omistama vuokra-asuntokanta on kunnan
tärkeä asuntopolitiikan väline. Sivakka-konserni on
Suomen 14. suurin vuokranantaja. Konsernista saadun
tiedon mukaan sen markkinaosuus on noin 18 % Oulun kaikista vuokra-asunnoista. Markkinaosuus ei ole
viime vuosina kasvanut.
Kunnat ovat jo pitkään fuusioineet vuokrataloyhtiöitään yhteen tai useampaan yhtiöön. Isossa yhtiössä
voidaan mm. tasata vuokria ja vuokriin voidaan sisällyttää asuintalovaraus, jolla rahoitetaan tulevia korjauksia. Oulun kaupunki alkoi siirtää vuokra-asuntotoi-
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mintaa yhtiömuotoon vuonna 1992. Sivakka-konserni
sai nykyisen muotonsa vuoden 2007 lopulla ja siihen
kuuluu neljä yhtiötä: emoyhtiö Sivakka-yhtymä Oy
(aravarajoituksista vapaat huoneistot, kaupungin tytäryhtiö, omistusosuus 100 %) sekä tytäryhtiöt Oulun
Sivakka Oy (konsernin arava- ja korkotukilainsäädännön alaiset kiinteistöt), Oulun Tervatalot Oy (erityisryhmille kohdennettuja asuntoja), Oulun Remonttimylly Oy (kunnossapitorakentamiseen erikoistunut
rakennusliike) ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari (Pikisaaressa sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
puutaloja). Kuntaliitoksen jälkeen asuntoliiketoimintaa
on siirretty Sivakka-yhtymän vastuulle. Yhtiöjärjestelyjen jälkeen Sivakka-konsernissa on noin 8 000 vuokraasuntoa, joista 2/3 on aravarahoitteisia.
Konsernin liikevaihto oli noin 54 miljoonaa euroa
vuonna 2015. Sivakka-konsernin tase oli vuoden 2015
lopussa 318,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Oulun
Sivakka Oy:n osuus taseen loppusummasta oli 204, Sivakka-yhtymä Oy:n 94 ja Tervatalot Oy:n osuus 22 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi esimerkiksi kaupungin
Tilakeskuksen taseen loppusumma oli 542,2 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Asumiseen liittyviä linjauksia
Kunnat kantavat vastuuta siitä, että kunnan asuntoolot ja asuntomarkkinat kehittyvät tasapainoisesti.
Oulun omistajapoliittisissa linjauksissa 2013 tavoitteena on, että kaupungin omat yhtiöt eivät pyri markkinaosuuden kasvattamiseen. Asuntoliiketoiminnassa
keskeiset Sivakka-konsernin emolle asetetut tavoitteet ovat kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas,
kiinteistön arvon säilyminen ja energiatehokkuuden
parantaminen. Omistusta on linjattu ohjelmassa niin,
että yhtymä säilytetään 100 %:na tytäryhtiönä. Kehittämisvisio on määritelty siten, että Sivakka-yhtymä
Oy keskittyy pääasiassa sosiaalisin perustein tapahtuvaan asuntotuotantoon. Toimintaa kehitetään niin, että konserni tekee laajaa yhteistyötä erityisasumisen ja
palvelujen tuottamisen kehittämiseksi hyvinvointipalvelujen ja Oulun Palvelusäätiön kanssa. Toiminnalliset
tavoitteet on määritelty seuraavasti: Yhtymän tavoitteena on pitää vuokra-asuntojen käyttöaste korkealla tasolla. Yhtymän markkinaosuutta ei pyritä kasvattamaan. Vanhan kiinteistökannan arvo säilytetään
tai arvoa nostetaan systemaattisen korjaustoiminnan
avulla. Yhtymä käyttää tätä toimintaa varten sisäistä
korjausrahastoa.
Kaupunginhallituksen omistajapoliittisessa ohjelmassa ei ole valtuuston linjauksien lisäksi muita käy-

tännöllistäviä tavoitteita Sivakalle. Sen sijaan kaupunginvaltuuston asuntopoliittisissa linjauksissa
(vuosille 2013–2021) on linjattu kaupungin omistajuutta vuokra-asumisessa neljällä tavalla: 1) vuokraasunto-omistukset keskitetään Sivakka-konserniin, 2)
konsernin kautta ei pyritä markkinaosuuksien kasvattamiseen yleishyödyllisillä vuokra-asuntomarkkinoilla,
3) lähitulevaisuudessa pääpaino Sivakan uustuotannossa on korvausinvestoinneissa ja 4) Sivakan roolina
erityisryhmien asumisessa on asuntojen tuottaminen,
omistus ja ylläpito. Lisäksi asuntopoliittinen ohjelma
sisältää linjauksia Sivakan ja Oulun Palvelusäätiön yhteistyömahdollisuuksiin erityisryhmien asumisessa.
Linjauksissa todetaan myös, että yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asuntotoimella, hyvinvointipalveluilla ja Oulun Sivakka Oy:llä on kaupunkikonsernissa erityinen rooli asunnottomuuden ennaltaehkäisemisen
toimenpiteissä ja seurannassa.

Omistajaohjaus
Omistajaohjaus on yhteisen näkemyksen luomista
toimialan tehtävistä, tavoitteista ja toiminnan järjestämisestä yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaupungin näkökulmasta se on joukko
toimenpiteitä, joilla kaupunki omistajana vaikuttaa
yhtiön hallintoon ja toimintaan. Sivakka-yhtymä Oy
omistajaohjauksesta on vastannut kaupunginhallitus
ja sen konsernijaosto. Viranhaltijoista vastuussa vuonna 2015 oli apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteita konserniohjeessa, omistajapoliittisissa linjauksissa ja talousarviossa.
Omistajaohjauksen käytännön keinoista Sivakka-konserniin on vuonna 2015 ollut käytössä seuraavat:
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviossa
ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallintoelimiin
yhtiökokoukseen osallistuneen ohjeistaminen
(keskeinen asia oli asuntoyhtiöiden siirtyminen
osaksi Sivakka-konsernia)
yhtiön esittäytyminen konsernijaostolle
hallitustyön itsearviointityökalun käyttö yhtiössä (konsernijaosto seuraa ja arvioi tytäryhtiöiden
hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta)
kehityskeskustelut yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa
hallitustyöskentelykoulutus 25.11.2015
talouden seuranta – koulutukset (uusi seurantamalli)
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Seuraavia välineitä ei ole ollut käytössä vuonna 2015
(ei tarvetta):

Sivakka-konsernin taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet sekä niiden toteutuminen

▪▪
▪▪

Kaupunginvaltuusto on asettanut Sivakka-konsernille useita toiminnallisia (8 kpl) ja taloudellisia tavoitteita (8 kpl). Kaupunginvaltuusto toiminnallinen tavoite
2015: Toimii taloudellisesti kannattavasti. Tavoitteella
on useita mittareita:

▪▪
▪▪

yhtiöjärjestykseen vaikuttaminen
seurantatietojen perusteella reagointi yhtiön
suuntaan
omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoinnin perusteella reagointi yhtiön suuntaan
neuvotteluvelvoitteen mukainen neuvottelutilanne ennakkokäsitysasioissa

Sivakka-konsernin talous 2013–2015, taloudelliset tavoitteet 2015
ja niiden toteutuminen, 1000 euroa
Taloudelliset tavoitteet

TP 2013

TP 2014

TA 2015

TP 2015

43 808

53 126

54 400

54 021

Liikevoitto

8 379

11 519

9 895

9 798

Tulos

5 642

5 468

3 800

4 761

266 430

306 410

316 000

318 185

14 695

4 382

14 000

9 700

109

116

112

118

3,6

4,3

3,1

3,0

26,3

29,4

28,5

28,5

Liikevaihto

Tase
Investoinnit
Henkilöstö, lkm
SIPO-%
Omavaraisuusaste

Konsernin tulos oli 961 000 euroa budjetoitua parempi. Yhtiön edellytetään toimivan taloudellisesti kannattavasti, mutta toisaalta omistajapoliittisten linjausten mukaan asuntojen omistaminen ei sinänsä ole
kaupungille itsetarkoitus eikä vuokra-asuntojen ensisijainen tarkoitus ole myöskään olla kunnille tuottava sijoitus (Kuntaliitto 2008). Konsernin liikevaihto jäi
400 000 euroa alle tavoitteen, mutta kasvoi edellisestä vuodesta 1,7 %. Henkilöstön määrä kasvoi jonkin
verran.
Sivakka-konsernin investoinnit vuonna 2015 olivat talousarviovaiheessa 14 miljoonaa euroa, kun peruskunnan investoinnit olivat 119 miljoonaa euroa. Korjausinvestoinnit jäivät alle tavoitetason, mutta keskeneräisiä
investointeja oli vuoden vaihteessa noin 11 miljoonaa
euroa. Kunnostustöihin panostettiin 13 miljoonaa euroa. Huoneistokorjausten määrän vaihtelu vaikuttaa
eniten liikevoiton vuosittaisiin vaihteluihin.
Verrattaessa Sivakan tunnuslukuja Suomen 15 suurimman vuokranantajan vuoden 2014 keskiarvolukuihin, voi todeta, että Sivakan liiketulos % liikevaihdosta
tunnusluku on 9 prosenttiyksikköä heikompi kuin keskiarvo, omavaraisuusaste on taas 9 prosenttiyksikköä
parempi kuin keskiarvo.

Yhtiön kriittinen kannattavuustekijä eli asuntojen
käyttöaste jäi 1,5 prosenttiyksikköä tavoitteesta (tavoite 97,5 %) ja oli sama kuin viime vuonna. Käyttöaste oli heikoin ajanjaksolla 2008–2015.
Kaupunginvaltuuston asettama toiminnallinen tavoite ottaa vastatakseen kuntaliitosten yhteydessä tulevat vuokra-asuntoyhtiöt toteutui vuoden 2016 alusta. Vuoden 2016 alusta kaikki kuntaliitoksessa uuteen
Oulun kaupunkiin siirtyneet vuokrataloyhtiöt olivat
osa Sivakka–konsernia.

Vuokrat, käyttöaste ja asiakasnäkökulma
Kaupunginvaltuusto toiminnallinen tavoite 2015: Toimii siten, että kilpailijoihin nähden asuntojen käyttöaste on korkealla tasolla ja vuokralaisten vaihtuvuus alhaisena. Asuntojen käyttöastetavoite 97,5 %.
Käyttöasteeseen voivat vaikuttaa asuntojen vuokra
ja kunto. Asuntojen keskivuokrat olivat Sivakka-yhtymässä 10,46 ja Oulun Sivakka Oy:ssä 9,73 euroa/m2/
kk vuoden 2015 lopussa Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ARA vuokra-asuntojen keskivuokrat
olivat koko maassa 13,24 (Jyväskylä 11,70, Turku 11,53
ja Tampere 11,32). Vuodeksi 2016 Sivakan vuokrat
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eivät nousseet. Vapaarahoitteisissa asunnoissa keskivuokrat olivat vuonna 2015 Oulussa 11,86. Oulussa
vaihdetaan vuokranantajaa yksityisten vuokranantajien ja isojen yhtiöiden välillä, yhtiöiden vuokratasolla
on vaikutusta koko vuokratasoon.

Investoinnit ja korjausvelka

Sivakka-konsernin omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli vuonna 2015 sama kuin edellisenä
vuonna eli 96,0 % (96,6 % vuonna 2013). Verrattaessa 15 suurimpaan vuokranantajaan Sivakka-konsernin käyttöaste oli keskiarvossa vuonna 2014. Keskusta-asunnoista on yhtiön mukaan vahvistuva kysyntä ja
reuna-alueilla kysynnässä on havaittavissa hiipumista.

Sivakan kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotoiminta perustuu PTS-työhön. Konsernin kiinteistökannasta on laadittu korjausvelka-analyysi, ja tehtyjen
selvitysten mukaan yhtiöiden tekemät asuintalovaraukset riittävät kattamaan yhtiöiden laskennallisen korjausvelan. Korjausvelka merkitsee omaisuuserän vaatimustasoa heikompaa kuntoa. Korjausvelka lasketaan
omaisuuserän sen hetkisen kunnon ja optimikunnostustason erotuksena. Korjausvelka on Oulun Sivakka
Oy:ssä 21,5 miljoonaa euroa ja asuintalovaraus 32,8
miljoonaa euroa. Sivakka-yhtymä Oy:n korjausvelka
on 2,5 miljoonaa euroa ja asuintalovaraus 10,3 miljoonaa euroa. Tehtyjen fuusioiden myötä konserniin
tuli noin 15 % lisää asuntoja ja 50 % lisää korjausvelkaa. Sivakan korjausvelka ei yhtiön mukaan tule kasvamaan sen nykyisellä korjausinvestointien määrällä.
Myös Kiinteistö Oy Pikisaaren merkittävää korjausvelkaa pienennetään PTS-suunnitelman mukaisesti.

Valtion tuella rakennettujen tyhjien vuokra-asuntojen määrä on Oulussa kasvanut vuoden 2010 39:stä
vuoden 2015 lopun 170:een. Sivakkakin joutuu käyttämään merkittävää panostusta asuntojensa markkinointiin, tarjoamiseen (23 % tarjouksista hyväksytään)
ja kiinnostavuuden ylläpitoon pintakorjauksilla.
Asukasvaihtuvuus vaikuttaa käyttöastetta madaltavasti. Sivakan asukasvaihtuvuus oli vuonna 2014 28,9 %
(noin 1 900 vapautunutta asuntoa). Vaihtuvuus on vähentynyt vuosien 2014 ja 2015 välisenä aikana, mutta se on yhtiön mukaan suurempi kuin muilla samantyyppisillä toimijoilla valtakunnallisesti. Vaihtuvuus voi
vaikuttaa myös korjauskustannuksia lisäävästi.
Sivakan tavoitteena on hyvä palvelu asiakkuuden eri
vaiheissa sekä asukkaiden viihtyisä ja sujuva arki. Tämä
näkyy asiakastyytyväisyydessä. Sivakan asukastyytyväisyys on korkea, jos sitä arvioidaan suosittelemisen
perusteella, sillä 97 % kyselyyn vastanneista asukkaista suositteli Sivakkaa vuokranantajana. Pitkäaikaisia asukkaita palkitaan, talojen yleisten alueiden kunnosta huolehditaan ja asukkaille järjestetään muun
muassa asukastoimijapäiviä ja tapahtumia. Asukastyytyväisyydellä on kytkennät vaihtuvuuteen ja käyttöasteeseen. Jatkuva laadun parantaminen on konsernin ykköstavoitteita.
Oulussa on vuokra-asuntoja hyvin saatavilla, mutta
asumisen ongelmat ovat kasvaneet vuosittain ja häätöjen määrä on suuri. Häätöjen määrä on Sivakassakin
kasvanut selvästi viime vuosina. Äskettäin on aloitettu
asumisneuvontahanke, joka kestää vuoden 2017 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä
ja vähentää häätöjä sekä tukea asiakkaiden tarkoituksenmukaista asumista ja elämänhallintaa. Häädöistä
on voinut olla seurauksia kaupungin sosiaalipalveluihin ja lastensuojelupalveluihin. Tämä kertoo siitä, että
yhteistyö Sivakan ja hyvinvointipalveluiden sosiaalisen
hyvinvoinnin kesken ei ole vielä parasta mahdollista.

Kaupunginvaltuuston tavoitteena vuonna 2015 on ollut, että yhtiö peruskorjaa ja kunnostaa kiinteistöjään
pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.

Jos asunnot ovat aravavuokra-asuntoja, vuokrantasausmahdollisuudet ja omakustannusvuokraperiaate
tasaavat kunnostettujen kohteiden vuokrankorotuspainetta.

Energiansäästö
Kaupunginvaltuusto toiminnallinen tavoite 2015: Sivakka-konserni on liittynyt RAKLI ry:n puitesopimukseen kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta
(VAETS). Sopimuksen muina osapuolina ovat ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tavoitteena on saavuttaa 9 %:n energiansäästö vuoteen 2016
mennessä.
Konserni on liittynyt RAKLI ry:n puitesopimukseen.
Energiansäästötavoitteesta oli saavutettu vuoden
2014 loppuun mennessä 7 %. Vaikka toimia jatkettiin
vuonna 2015, kokonaissäästö jäi edellisen vuoden tasolle eli 7 %:iin.

Eritysryhmien asuminen
Kaupunginvaltuusto toiminnallinen tavoite 2015: Tukee toiminnallaan vanhusten ja erityisryhmien asumistarpeita ja tekee yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
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Vuoden 2014 jälkeen painopiste erityisryhmien asuttamisessa on siirtynyt niin sanotun normaaliuden periaatteen mukaan toteutettavaksi. Erityisryhmät (ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset,
kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset) asuvat yhä
enemmän tavallisissa vuokra-asunnoissa ja heitä tuetaan tarvittaessa palveluilla. Hyvinvointipalvelut on
tarvinnut erilaisia palvelutiloja läheltä erityisryhmäasiakkaitaan ja Sivakka on vuokrannut ja kunnostanut
niitä hyvinvointipalvelujen henkilökunnan käyttöön.
Sivakka raportoi vielä syksyllä, että Tervatalot Oy toimii suunnitellusti tilapalveluiden tuottajana erityisryhmien tarpeisiin ja että Sivakan asukkaiden joukossa
erityisryhmien osuus kasvaa. Tervatalojen uustuotanto
lisääntyi merkittävästi vuoden 2012 jälkeen, mutta yhtiön mukaan nyt ei tarvita suunniteltua lisäinvestointia, koska hyvinvointipalveluissa palvelusetelit täyttävät palvelutarpeen. Tällä hetkellä Tervataloilla on 11
kohdetta.

Esteettömyys
Kaupunginvaltuusto toiminnallinen tavoite 2015: Soveltaa esteettömyyden periaatetta kaikissa uudis- ja
peruskorjauskohteissa.
Vuoden 2015 aikana yhteen peruskorjauskohteeseen
lisättiin hissi ja toiseen peruskorjauskohteeseen henkilönostin. Sivakka-konserni raportoi vuoden lopussa, että uudiskohteissa esteettömyys toteutuu muutoin, mutta AKRII kohteisiin (kaksikerroksinen kerros-/
rivitalo) ei rakenneta hissejä. Poikkeaminen tapahtuu
ympäristöministeriön asettamien raamien mukaisesti.

Yhtiön riskit
Sivakan kiinteistöjä on laajalla alueella eri puolille Oulua, ja kaikkien kohteiden vuokrausasteen korkeana
pitäminen ei tule olemaan helppoa. Myös yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen on yhtiölle riski.
Vuokralaisten maksukyvyn heikkeneminen vaikuttaa
suoraan yhtiön toiminnan kannattavuuteen. Konsernin luottotappiot ja vuokrasaamiset ovat lisääntyneet
määrällisesti viime vuosina.
Vuokrataloyhtiöillä on yleensä runsaasti lainaa. Korkotason mahdollinen nousu on merkittävä riski myös Sivakka-konsernin taloudelle. Sivakka-konsernin pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on
25 % Oulun kaupunkikonsernin vieraasta pääomasta. Määrä on kuitenkin pieni, kun sitä verrataan
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kokonaisasuntoneliömääriin (asm2) suhteutettuna
muiden isojen kaupunkien toimijoihin tai kilpaileviin
toimijoihin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa Sivakkakonsernilla oli vuoden lopussa 196,5 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointiuudistuksen jälkeen peruskunnan rooli muuttuu merkittävästi. Kuntien itsehallinnollisiin tehtäviin on kuitenkin jäämässä asuntotuotanto ja ARA-asuntotuotanto (VM
11/2015).
Johtopäätökset
Sivakka toteutti 56 % kaupunginvaltuuston sille asettamista tavoitteista vuonna 2015. Taloustavoitteissa
oli joitakin, joskaan ei erityisen merkittäviä, poikkeamia ja toiminnallisista tavoitteista eivät toteutuneet
asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuuden vähäisyystavoite. Sivakan korjausvelkatilanne on hallinnassa. Sen kiinteistökannasta on tehty korjausvelka-analyysi. Korjausvelan määrä on tiedossa ja sitä pidetään
kurissa pitkän tähtäimen suunnittelulla, asuintalovarauksilla ja onnistuneella pitkäjänteisellä taloudenhoidolla.
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, konserniin
liittyvä kehittämisvisio ja asuntopoliittiset linjaukset
ovat toteutuneet hyvin. Kaupungin omistajaohjauksessa on käytetty monipuolisia välineitä.
Tarkastuslautakunta kiinnitti vuonna 2010 edellisessä
asuntoliiketoiminnan arvioinnissaan huomiota siihen,
että Sivakka-konsernin ja kaupungin yhdessä hoidettavina oli useita keskeneräisiä asioita. Nyt kuntaliitoksen myötä tulleet vuokra-asunto-omistukset on keskitetty Sivakka-konserniin (1.1.2016).
Omistajapoliittiset linjaukset ja tavoitteet ovat hyvin
pitkälti toteutuneet Sivakan toiminnassa. Asuntojen
käyttöasteen nostamisessa onnistuminen varmistaisi
liiketoiminnan kannattavuutta. Myös linjauksissa määritetty kehittämisvisio on toteutumassa. Lisäksi Sivakka-konserniin liittyvät asuntopoliittiset linjaukset vaikuttavat arvioinnin perusteella toteutuneen hyvin.
Talousarvioon 2015 oli toiminnallisiksi Sivakan tavoitteiksi kerätty valtuuston tekemiä linjauksia muun muassa asunto- ja omistajapoliittisista linjauksista. Vuoden 2016 talousarvioon toiminnallisia tavoitteita ei ole
valmisteltu yhdellekään tytäryhtiölle. Muutosta on perusteltu sillä, että tavoitteet ovat olleet liian operatiivisia. Sivakka-konsernin kohdalla tavoitteet eivät pääosin ole olleet operatiivisia vaan suoraan valtuuston
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linjauksista johdettuja. Tavoitteiden poistuminen heikentää valtuuston mahdollisuutta vuosittain ohjata ja
seurata asuntoliiketoimintaa. Myöskään tytäryhtiöiden keskeinen seurantaväline, tytäryhteisöraportti, ei
tule valtuustoon saakka.
Sivakka näyttää arvioinnin perusteella toimivan asiakaslähtöisesti ja pyrkivän laadukkuuteen sekä palveluissa että asuntojen kunnossa. Asukastyytyväisyydellä on iso vaikutus käyttöasteeseen ja vaihtuvuuteen.
Ne taas ovat kriittisen tärkeitä asuntoliiketoiminnan
kannattavuuden kannalta. Suositeltavuusmittarin perusteella asiakastyytyväisyys näyttää olevan korkea.
Laatu on myös keskeinen kilpailutekijä Oulun vuokraasumismarkkinoilla.
Kaupunki ei ole edellyttänyt Sivakka-konsernilta tuottoa sijoitukselleen, voitot ovat jääneet Sivakan käyttöön. Yhtiöissä on kerätty asuintalovarauksia, joilla ne
ovat voineet itsenäisesti vähentää korjausvelkaansa.
Konsernilla on myös käyttöasteessa, vaihtuvuudessa
sekä vuokrasaamisten lisääntymisessä sellaisia riskejä,
jotka toteutuessaan voivat vähentää kannattavuutta.

Kaupungin omistajaohjauksesta vastaavat ovat käyttäneet monipuolisia ja tarvitsemiaan välineitä Sivakan
ohjauksessa vuonna 2015. Koska konserni on pitkälti
toteuttanut omistajapoliittisia ja asuntopoliittisia linjauksia, voi omistajaohjauksenkin arvioida onnistuneen
hyvin. Vuosiprosessissa niin sanottua kehityskeskustelua tulisi kuitenkin aikaistaa, jotta sillä voisi olla välitöntä vaikutusta Sivakka-konsernin taloussuunnitteluun. Vuorovaikutus omistajan kanssa voi yhtiön
mielestä olla jopa yhtiön strategian sparrausta, joka
taas edellyttää omistajaohjaukselta syvällistä asiantuntemusta.
Sivakka on paitsi asuntoliiketoiminnan toteuttaja myös
vuokra-asumisen asiantuntija. Uusien asuntopoliittisten linjausten valmistelussa sillä voi olla nykyistä merkittävämpi asiantuntijarooli muun muassa asumisen
tulevaisuudenkuvia muodostettaessa.
Sivakka-konsernilla voi olla merkittävä rooli maankäytön toteuttamisohjelman toteuttajana etenkin kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja asuinalueiden uudistamisessa sekä hyvinvointikertomuksen näkökulmasta
arvioiden asuinalueiden segregaation ehkäisyssä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Sivakka-konsernia johdetaan yhteiskuntavastuullisesti ja tulevaisuutta ennakoivasti. Konserni toteuttaa yhteiskuntavastuutaan ja sosiaalista asuntopolitiikkaa monilla tavoilla muun muassa erityisryhmien asumista tukemalla ja energiasäästötavoitteita toteuttamalla.
Asumisen ongelmat ovat Oulussa kuitenkin kasvaneet ja häätöjen määrä on suuri. Yhteistyö Sivakan ja kaupungin hyvinvointipalveluiden välillä tulisi etenkin lapsiperheiden ongelmissa olla enemmän asiakkaan tilanteesta liikkeelle lähtevää ja asiakasvaikuttavuutta ennakoivaa.
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4.3 Työllisyyden hoito työllisyyspalvelut -yksikössä
Tarkastuslautakunta arvioi, onko kaupungin konsernipalveluihin sijoittuva työllisyyspalvelut -yksikkö saavuttanut valtuuston sille asettamat tavoitteet, miten se edistää sitovaa tavoitettaan: ”vaikuttavat ja tehokkaat työllisyyspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti” ja onko työllisyydenhoidon hallinnollinen keskittäminen onnistunut. Arvioinnissa tehdään yksikön toiminnan rajattua tuloksellisuustarkastelua.
Kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja BusinessOulun roolia sekä nuorisotakuuta tarkastuslautakunta on arvioinut
vuonna 2014. Työpajatoimintaa on tarkasteltu arviointikertomuksen luvussa 4.4.

Työllisyystilanne Oulussa
Oulun kaupungin työllisyydenhoidon keskeisiä haasteita ovat korkea nuorisotyöttömyys, pitkään työtä hakeneiden kasvava määrä sekä meneillään oleva Oulun
rakennemuutos. Oulun työttömyysprosentti oli joulukuussa 2015 17,9 % (sama 12/2014). Koko maassa se oli samaan aikaan 14,4 %, Pohjois-Pohjanmaalla
16,2 % ja Oulun seutukunnassa 17,1 %.
Oulussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2015
yhteensä 16 943. Tämä oli 247 henkilöä enemmän
kuin viime vuonna samaan aikaan. Avoimia työpaikkoja oli 838. Nuorisotyöttömyys on vuoden aikana lisääntynyt keskimäärin 10,9 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kuukausittain keskimäärin 3 097.
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli kuukausittain keskimäärin 5 009 henkilöä. Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olleiden määrä oli keskimäärin
3 138 (kasvu 13 % vuodesta 2014) ja yli 300 päiväisten määrä 4 231 henkilöä kuukaudessa (kasvu 14,6 %).
Kaikkien työmarkkinatuen kuntaosuutta kerryttävien
työttömien kasvu oli 54,5 % edellisestä vuodesta. Kasvussa näkyy taantuman syvenemisen lisäksi kaupungin
maksuvastuun ja maksuosuuden laajeneminen.

Työllisyyspalveluiden toimijat ja asiakasryhmät
Työllisyydenhoitoon liittyvät vastuut jakautuvat TEtoimistojen, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja kuntien välillä. TE-toimisto järjestää ja rahoittaa julkiset työvoimapalvelut. Se tarjoaa työnvälityspalveluita, tieto- ja
neuvontapalveluita sekä osaamisen kehittämispalveluita. Sen asiakkaita ovat etenkin työn vaihtajat ja aktiiviset työnhakijat. TE-toimisto tekee myös päätökset
työkokeilusta ja palkkatuella työllistettävän henkilön
palkkatukijaksosta. Lisäksi se arvioi asiakkaiden palvelutarvetta. Kela maksaa työttömien tukia ja etuuksia
sekä kuntouttaa. Sen asiakkaita ovat etenkin perusturvan varassa olevat työttömät.

Kuntien työllisyydenhoidossa lakisääteisiä tehtäviä
ovat kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen
ja työmarkkinatuen kuntaosuuden maksaminen. Kaupungin asiakkaita ovat etenkin pitkäaikaistyöttömät ja
vaikeasti työllistettävät sekä nuoret. Lisäksi kunta vastaa työttömien terveyden edistämisestä.
Viranomaistahojen välillä on erilaista yhteistyötä. Asiakkaalle se näkyy etenkin työvoiman palvelukeskuksina (TYP). TYP:in asiakaskunta on rajattu, sen asiakkailla tulee olla moniammatillisen palvelun tarve.

Oulun kaupungin työllisyyspalvelut -yksikkö
Työllisyyspalvelut -yksikkö on osa konsernipalveluiden
hallinnon palvelualuetta. Yksikköä vetää työllisyyspalveluiden päällikkö. Yksikön keskeisiä tehtäviä ovat
työllisyyttä edistävien aktivointitoimien suunnittelu ja
toteutus, työnantaja- ja työnhakijapalveluiden toteuttaminen, järjestö- ja verkostoyhteistyö ja hankeohjaus.
Työllisyyspalvelut -yksikkö oli vuonna 2015 organisoitu kolmeen asiakaspalvelua toteuttavaan toimintayksikköön: Nuorten työllisyyspalvelut, TYP sekä Työllisyyden kuntakokeiluhanke. Lisäksi yksikössä
johdetaan, kehitetään ja rahoitetaan työllisyysrahalla
työllistämisen eri toimia.
Yksikössä työskenteli 13 vakituista ja 32 määräaikaista
henkilöä. Henkilöstöä oli eniten TYP:issä (10) ja kuntakokeiluhankkeessa (18).
Byströmin nuorten palveluiden osana toimivat Nuorten
työllisyyspalvelut ”tarjoaa tukea oman työllistymispolun löytämiseen alle 30-vuotiaille nuorille”. Sen palveluita ovat muun muassa työpörssipalvelu, työkokeilut ja
Arpeetti-toiminta. Sen kautta hoidetaan myös esimerkiksi kesäsetelit ja kaupungin kesätyöllistäminen.
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Työllisyydenhoitoon liittyviä tehtäviä on myös muualla kaupungin organisaatiossa. Kaupungin yksiöiden lisäksi työllisyyttä edistävät monituottajamallilla yhdistykset, yritykset ja säätiöt.
Kaupungin työllisyydenhoidon toteuttamisessa käytetään laajasti projekteja ja hankerahoitusta. Projekteilla kehitetään ja resursoidaan asiakaspalveluyksiköiden toimintaa sekä tuetaan yhteistyökumppaneiden
toteuttamaa toimintaa. Hankkeiden kaupungin rahoitusosuuksia on maksettu sekä työllisyysmäärärahasta

että kaupunginhallituksen kehittämissalkkujen määrärahasta. Työllisyyspalvelut -yksikkö hallinnoi ”Työllä
hyvinvointia” -kehittämissalkkua. Kehittämissalkussa
oli 30 käynnissä olevaa hanketta vuonna 2015. Rahoitus jakautui niin, että välittömästi työllisyyttä edistäviin hankkeisiin (14) käytettiin työllisyysmäärärahaa
ja kehittämissalkkujen määrärahoista rahoitettiin esimerkiksi erilaisia toimintamalleja, koulutusratkaisuja ja
yritystoimintaa kehittäviä hankkeita (16). Näistä 16:sta
yhteistyö- ja rahoitushankkeita oli 11 ja kaupungin itse toteuttamia hankkeita viisi.

Kaupungin rahoittamien työllisyyshankkeiden nettomaksuosuudet vuosina 2013–2015, euroa
Työllisyysmäärä
rahasta

Kaupunginhallituksen
määrärahasta

Yhteensä

2013

376 365

230 197

606 562

2014

419 750

129 449

549 199

2015

452 206

293 624

745 830

Merkittävin pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseen
liittynyt hanke oli vuonna 2012 alkanut Työllisyyden
kuntakokeilu. Hankkeen palvelua olivat yksilöllinen
pitkäjänteinen ohjaus, asiakaskohtaiset palvelukokonaisuudet sekä työnantaja-asiakkaiden asiakaspalve-

4.3.1

lu. Asiakkaita hankkeen palveluissa oli marraskuun
2015 loppuun mennessä 1 599. Palvelutuotanto jatkuu vuonna 2016 uudessa ”Työllisyyspalvelut – Oulun
kaupunkiseutu” -hankkeessa.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin työllisyyteen liittyviä tavoitteita on kaupunkistrategiassa, valtuustosopimuksessa ja työllisyysohjelmassa. Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat kaikki työllisyydenhoidosta kaupungissa vastaavat

Linjaukset
Kaupunki edistää uusien
työpaikkojen syntymistä

Indikaattorit

Nykytila

yksiköt sekä kaupungin johto ja BusinessOulu. Kaupunkistrategian 2020 työllisyyteen liittyvät tavoitteet
sijoittuvat Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen
ja kilpailukyky -strategisten linjausten/päämäärän alle:

Tavoitetila
v. 2016

Toteuma
31.12.2015

Tavoitetila
v. 2020

Työpaikkamäärän
nettokasvu

v. 2010
83 108

95 000
2500/vuosi

2013: 84 078
-> -542 (-0,6%)

105 000

Työttömyysaste
(ELY, vuoden ka.)

v. 2012 13,1 %

11 %

2015: 17,2 %

9%

Oulun työllistilanteeseen vaikuttavat tällä hetkellä monet seikat, jota eivät olleet tiedossa strategiaa laadittaessa, joten työttömyysasteen tavoitetilaksi vuodelle
2020 asetettu 9 % on edelleen kaukana. Työttömyysaste on noussut vuodesta 2013 tammikuuhun 2016
4 prosenttiyksikköä.

Valtuustosopimuksen tavoitteet liittyvät työpaikkojen lisäämiseen ja nuorisotakuun toteuttamiseen sekä työllisyyspalvelujen hallinnolliseen keskittämiseen.
Myös kaupunkistrategian mukaan nuorisotyöttömyyden vähentäminen on ensisijainen haaste.
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Nuorten työttömyyden puolittamistavoite tarkoittaisi, että alle 25-vuotiaiden osuus Oulun työttömistä
saisi olla enintään 17 % ja alle 20-vuotiaiden osuus
enintään 2 %. Tavoite ei toteutunut vuonna 2015, alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli keskimäärin
18,9 % ja alle 20-vuotiaiden osuus keskimäärin 4 %, Tilanne heikkeni hieman vuodesta 2014.
Valtuustosopimuksen työllisyydenhoidon hallinnollisen keskittämisen tavoite on toteutunut. Sen onnistumista tarkastellaan myöhemmin tässä arvioinnissa.
Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja
TE-toimisto ovat laatineet työllisyyden edistämisen
toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on työllisyyden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen
Oulussa. Oulun kaupungin työllisyysohjelma 2013–
2016, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2013, sisältää kolme kärkitavoitetta ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Keskeiset mittarit ovat samat kuin
kaupunkistrategiassa ja valtuustosopimuksessa: 2 500
uutta nettotyöpaikkaa vuosittain, nuorisotyöttömyy-
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den puolittuminen 11 prosenttiin ja valtuustokauden
lopussa enintään 11 prosentin työttömyys.
Jokaisen toimenpiteen toteutus vaati useiden alueen
toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta. Mittareiden
ja toimenpiteiden tavoitteiden toteutumista seurataan
kaupunginhallituksen kehittämisjaostossa sekä vuosittain seurantatyöryhmällä. Vuoden 2015 väliraportin
mukaan toimenpiteistä, joita oli yhteensä 15, oli aloitettu seitsemän ja valmistunut kahdeksan. Ohjelman
toimenpiteet ovat edenneet pääasiassa aikataulussa.
Uutta ohjelmaa aletaan valmistella vuonna 2016.
Työllisyysohjelma on työllisyyspalvelut -yksikönkin
toimintaa ohjaava strateginen ohjelma-asiakirja ja
sisältää useita yksikön vastuualuetta sivuavia käytännöllisiä tavoitteita, kuten koulutusta asiakaslähtöisestä
työskentelytavasta asiakaspalvelussa työskenteleville (toteutunut) ja palveluja opiskeluihin ja työelämään
siirtymiseen sekä irtisanomistilanteisiin (menossa).
Pääosin ohjelman tavoitteita edistetään hankkeilla.

4.3.2 Talousarviotavoitteiden toteutuminen
Työllisyyspalvelut -yksikölle oli asetettu kolme sitovaa
tavoitetta vuoden 2015 talousarviossa. Yksikön sitova
taloudellinen toimintakatetavoite toteutui. Toimintakatetavoite oli talousarviossa noin 35,1 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa työllistämisen toimintatuloista
oli toteutunut vasta 34 % ja toimintamenoista 42 %.
Merkittävin vaikuttaja oli valtion palkkatukimäärärahojen loppuminen keväällä. Kaupungin määrärahoja
suunnattiin vuoden aikana uudelleen käynnistämällä
Työllistämisbonus-kampanja ja lisäkorvausmalli yhdistyksille kuntouttavaan työtoimintaan. Kaupunginvaltuusto alensi tavoitetta joulukuussa 4,2 miljoonaa
euroa. Muutettu tulostavoite saavutettiin 96 prosenttisesti (29,5 milj. €). Ilman talousarviomuutosta toteuma olisi ollut 84 %.
Työllisyydenhoidon talousarvioiden toimintakatetavoitteet ovat kasvaneet yli 100 % vuodesta 2011 (14,3
milj. €) vuoteen 2015 (29,5 milj.€). Kustannuksia aiheutuu paitsi lakisääteisistä velvoitteista, myös vapaaehtoisista palveluista, joilla kaupunki pyrkii paitsi työllisyystilanteen parantamiseen ja yksilöiden tilanteen
helpottamiseen. Kaupunki pyrkii toimillaan myös työmarkkinatuen kuntaosuuden (ns. sakkomaksun tai
passiivityöttömyyden kustannusten) minimointiin.

Toimintakatteiden ja yksittäisten menojen vertailu eri
vuosien välillä on kuitenkin vaikeaa, sillä toimintaympäristössä on ollut viime vuosina monia muutoksia,
esimerkiksi:

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Vuonna 2012 kuntaliitoksen volyymivaikutus oli
noin 1,4 miljoonaa euroa.
Vuonna 2012 työttömyysetuutena maksettavan
työmarkkinatuen noin 22 prosentin tasokorotus
nosti kuntaosuuksia samalla %-osuudella.
Vuonna 2014 kaupungin lomautukset vähensivät
palkkatukityöllistämismahdollisuuksia.
Vuonna 2015 palkkatukityöllistämiseen ei saatu rahaa valtiolta touko–syyskuun aikana ja syyskuusta lähtien hyvin rajoitetusti. Vähäiset palkkatukirahat vaikuttivat sekä kaupungin omaan
työllistämiseen että avustuksiin.
Vuonna 2015 alusta kuntien työmarkkinatuen
maksuvastuun piiriin tulivat myös 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt aikaisemman 500
päivän sijaan ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea
saaneiden maksuosuus kunnille nousi 50 %:sta
70 %:iin.
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Lisäksi asiakkaiden lähipalvelusta yhä suurempi osa
hoidetaan kunnissa. Keskeinen muuttuja menojen lisääntymisen taustalla on pitkittynyt ja syventynyt
taantuma, joka on merkittävästi lisännyt etenkin pitkäaikaistyöttömien määrää. Oulun kaupunki on rea-

Sitova toiminnallinen tavoite
Vaikuttavat ja tehokkaat
työllisyyspalvelut järjestetään
asiakaslähtöisesti

goinut tilanteeseen työllisyydenhoidossa muun muassa lisäämällä aktivointitoimintaa ja hanketoimintaa.
Yksikön kaksi sitovan toiminnallisen tavoitteen tavoitetasoa toteutuivat ja raportoitiin 31.12. seuraavasti:

Mittarit / Tavoitetaso

Toteuma 31.12.

Palvelutyytyväisyys
kasvaa/toteuma
Uusien palvelukonseptien kehittäminen ja hyödyntäminen, toteuma / palvelukonseptit kehitetty ja niiden aktiivinen toteuttaminen ja hyödyntäminen

Vaikka tavoitetaso on toteutunut, voidaan arvioida,
että sen saavuttaminen ei merkittävästi edistä sitovan
tavoitteen toteutumista.

Työmarkkinatuen kuntaosuus eli ns. sakkomaksu
Työmarkkinatuki on harkinnanvarainen tuki, jota maksaa Kela. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta puhutaan
usein sakkomaksuna, mutta kyse on kunnan ja valtion
välisten kustannusten jakamisesta. Ns. sakkomaksulla
tarkoitetaan työttömälle henkilölle maksettavan työmarkkinatuen kunnan osuutta. Kuntaosuutta koskeva

Asiakaskysely toteutettu pitkäaikaistyöttömien
kuntakokeilun asiakkaille, palvelutyytyväisyys
tasolla hyvä.
Uusia kuntouttavan työtoiminnan ja aktivointitoiminnan ryhmiä perustettu. Mahdollistaa
asiakasvolyymien lisääntymisen ja sisällöllisesti
painotuksia mm. hyvinvointiliikuntaan,
ravitsemukseen ja suomen kielen harjoitteluun.
Yhteisötalojen työllisyystoiminnan konseptien
rakentaminen alkanut

lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2006. Tavoitteena
oli muun muassa kuntien kannustaminen tehokkaaseen työttömyyden hoitoon. Kela laskuttaa kunnilta kunnan osuuden kuukausittain ja toimittaa samalla listan tuen saajista. Esimerkiksi marraskuussa 2015
Oulun kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen
piirissä oli 4 261 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun syitä vuosina 2012–2015 on avattu
edellisen kappaleen toimintaympäristön muutostekijäluettelossa.
Valtio kompensoi kunnille vuoden 2015 osuuden kasvusta 75 miljoonaa euroa muuttamalla yhteisöveron
jako-osuutta kuntien hyväksi.

Oulun kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden euromäärät ja prosentuaalinen muutos vuosina 2006–2015
Aika

Oulun kaupungin osuus *

2015

21 021 817

2014

11 860 624

2013

10 191 922

2012

7 310 934

2011

5 594 428

2010

6 112 658

2009

5 876 469

2008

5 511 602

2007

5 525 404

2006

6 275 005

* vuodet 2006–2010 Kelan ja vuodet
2011–2015 kaupungin lukuja

Oulun kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden euromäärät ja prosentuaalinen muutos vuosina 2006 - 2015

M€

25

80%

20

60%

15

40%

10

20%

5

0%

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Oulun kaupungin osuus, euro 6275005 5525404 5511602 5876469 6112658 5594428 7310934 10191922 11860624 21021817
Muutos edelliseen vuoteen, %

-0,1195

-0,0025

0,0662

Oulun kaupungin osuus, euro

0,0402

-0,0848

0,3068

0,3941

Muutos edelliseen vuoteen, %

0,1637

0,7724

-20%

%
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Työllisyyspalvelut -yksikön palvelut
Kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta, jos työnhakija osallistuu hänelle räätälöidyn työllistämis- tai aktivointisuunnitelman mukaiseen toimintaan.
Kaupungin työllistäminen ja aktivointikeinoja, jotka vaikuttavat pienentävästi työmarkkinatuen
kuntaosuuteen vuonna 2015
Kaupungin työllistäminen ja
edelleen sijoittaminen

• palkkatukityöllistäminen kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa 687
(laski edellisestä vuodesta 33,2 %)

Yritysten työllistämisen tukeminen
(kuntalisä, työllistämisbonus)

• kuntalisää 52 yritykselle 62 henkilön työllistämiseen
• kuntalisää oppisopimussuhteisten koulutukseen 33 henkilölle
• työllistämisbonus 28 yritykselle 37 henkilön työllistämiseen

Yhteisöjen työllistämisen tukeminen
(kuntalisä)

• kuntalisää yhteisöille 455 henkilön työllistämiseen (heistä 94 oppisopimussuhteisia)
• jatkettiin 245 työsuhteisen kuntalisäpäätöksiä

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

• kuntouttava työtoiminta 1 092 henkilöä (tp 2014 928, kasvu 17,7 %)

Työkokeilu

• työkokeilussa kaupungin yksiköissä noin 1 200 henkilöä

Palvelujen määrien muutoksiin ovat vaikuttaneet palkkatukityöllistämisen haasteet vuonna 2015. Kaikkien
työmarkkinatukea saavien aktivointiaste oli 29,2 %
(9/2015) ja laski hieman edellisestä vuodesta (29,7 %).

Kaupungin työllistäminen on valtion palkkatukirahojen vähentymisen myötä merkittävästi vähentynyt
vuosina 2011–2015.

Palkkatukityöllistämisen menot ja tuet Oulun kaupungissa 2011–2015
2011
Tulot

2012

2013

2014

2015

2 879 978

4 410 640

6 093 401

4 474 063

2 581 634

Menot

-7 169 904

-9 328 638

-12 139 927

-9 362 652

-5 920 674

Netto

-4 289 927

-4 917 998

-6 046 526

-4 888 590

-3 339 040

Lähde: Työllisyyspalvelut

Oulussa työllistämisen kohteena ovat erityisesti henkilöt, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä. Lisäksi kaupungin työllistämisellä halutaan tukea nuoria, joiden

työttömyys on pitkittynyt. Näiden ryhmien lisäksi työllistetään edelleen velvoitetyöllistettäviä ja henkilöitä,
joilla vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä.

Palkkatukityöllistetyt Oulun kaupungilla 2013–2015
Henkilöt

2013

2014

2015

Alle 25-vuotias, työllistetty, harkinnanvarainen

274

235

134

Muu työllistetty, harkinnanvarainen

168

79

13

Oppisopimuskoulutus, työllistetty, harkinnanvarainen

64

71

48

Pitkäaikaistyötön, työllistetty, harkinnanvarainen

73

51

37

153

172

93

39

23

10

478

357

221

9

8

3

Työpajatoiminta
Työvoiman palvelukeskus, työllistetty
Vaikeasti työllistyvä
Vajaakuntoinen, työllistetty, harkinnanvarainen
Velvoitetyöllistetty
Yhteensä
Lähde: Työllisyyspalvelut

77

81

138

1 335

1 077

697
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Työllistämismahdollisuuksiin vaikuttaa myös se, että
kaupungin taloustilanne on pakottanut vähentämään
henkilöstökustannuksia. Palkkatukityöllistettyjen on
tarkoitus olla avustavassa työssä - ei merkittävästi
korvaamassa säästösyistä supistuneiden palveluiden
tuotantoa. Työllisyyspalvelut seuraakin työllistettyjen määrän suhdetta palvelualueen omarahoitettuun
osuuteen.
Kaupunki tukee yritysten ja yhdistysten työllistämistä
myöntämällä kuntalisää työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille ja yhteisöille työntekijän palkkakuluihin. Oppisopimuskuntalisää maksetaan yritysten ja
yhteisöjen oppisopimustyöllistämiseen. Yksikkö kehittää koko ajan uusia tapoja ja verkostoja toimia, esimerkkinä vuonna 2015 yritysten työllistämisbonus.
Työllistämisbonus myönnetään yrityksille, jotka solmivat vähintään kolmen kuukauden työsuhteen minimissään 50 % työajalla Oulun kaupungin työllisyyspalveluyksiköiden kautta ohjatun oululaisen työnhakijan
kanssa (alle 30-vuotias nuorisotakuun piiriin kuuluva
henkilö tai yli vuoden työttömänä ollut henkilö).
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on
merkittävästi lisääntynyt viime vuodesta. Työkokeiluihin oikeutetut määrittää TE-toimisto ja työtoiminnassa vaadittava asiakaskohtainen aktivointisuunnitelma
tehdään yhdessä TE-toimiston kanssa. Kaupunki saa
valtiolta korvausta työtoiminnan järjestämisestä. Se
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voi toteuttaa aktivointia itse tai tukea järjestöjä ja yhdistyksiä työtoiminnan järjestämisessä.
Tutor -toiminnalla (hanke) työllisyyspalvelut pyrkii edistämään kuntouttavan työtoiminnan paikkojen syntymistä kaupungin sisällä. Vuonna 2015 kaupunki avusti erityistuella kuntouttavan työtoiminnan
ryhmäohjaajien palkkausta yhdistyksiin. Viime vuonna toteutuivat myös 40 henkilön työtoimintatyömahdollisuus Honkapirtillä ja hyvinvointiluotsitoiminnalla
kuntouttavan työtoiminnan ryhmät yhteisötaloille. Lisäksi yksiköstä jaetaan liikuntapasseja kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuville. Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuus on tutkimuksissa todettu vähäiseksi,
jos tavoitellaan avoimille työmarkkinoille työllistymistä, mutta toimenpiteillä on todettu olleen työkykyä ylläpitäviä vaikutuksia.
Oulun kaupungilla on Työpörssi, jolla pyritään yhdistämään työkokeilupaikkoja tarjoavat työyksiköt ja
paikkoja tarvitsevat työttömät nuoret. Työkokeilu on
TE-toimiston palvelu, mutta kaupunki on merkittävä
paikkojen järjestäjä.
Yksikön muita palveluita, jotka eivät vaikuta työmarkkinatuen kuntaosuuteen, ovat muun muassa palveluja kuntoutusohjaus työnhakijoille, neuvonta ja rekrytointiapu työnantajille, työ- ja toimintakyvyn arviointi,
kuntoutusohjaus ja työhönvalmennus.
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4.3.3 Tuloksellisuustarkastelua
Arvioinnissa tarkastellaan tuloksellisuuden osa-alueiden edistämistoimia ja mittaamisen mahdollisuuksia yksikössä. Työllisyyspalvelut -yksikössä ei ole saatavissa riittävästi sellaisia mittaustietoja tai tavoitteiden rapor4.3.3 Tuloksellisuustarkastelua
tointitietoja, joiden perusteella sen kokonaistuloksellisuutta voitaisiin arvioida.
Arvioinnissa tarkastellaan tuloksellisuuden osa-alueiden edistämistoimia ja mittaamisen mahdollisuuksia
yksikössä. Työllisyyspalvelu-yksikössä ei ole saatavissa riittävästi sellaisia mittaustietoja tai tavoitteiden
raportointitietoja, joiden perusteella sen kokonaistuloksellisuutta voitaisiin arvioida.

Taloudellisuudesta ja tuottavuudesta

Taloudellisuudesta ja tuottavuudesta

Kaupungin kokonaispanostukset työllisyydenhoitoon työllistämismäärärahalla ovat nousseet merkittävästi vuo-

Kaupungin kokonaispanostukset työllisyydenhoitoon työllistämismäärärahalla ovat nousseet merkittävästi
sien 2011–2015 välillä.
vuosien 2011–2015 välillä.

Kaupungin
työllistämisen
ja sen vuosina
suurimmat
menoerät
Kaupungin
työllistämisen
toimintakate toimintakate
ja sen suurimmat menoerät
2011–2015
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

2011

2012

2013

2014

vuosina 2011–2015

2015

Toteutunut toimintakate 14 255 889 16 560 994 21 168 381 22 147 362 29 535 513
Aktivointi
Avustukset

280 067

449 253

446 234

572 434

395 846

1 477 066 1 318 146 1 680 637 1 577 681 1 152 167

Palkkatukityölistäminen,
4 289 927 4 917 998 6 046 526 4 888 590 3 339 040
netto
Työmarkkinatuen
kuntaosuus

5 594 428 7 310 934 10 191 922 11 860 624 21 021 817

Merkittävin
selittäjä toimintakatteen
kasvussa onkasvussa
kaupungin
sakkomaksun
kasvu 5,6 miljoonasta 21
Merkittävin
selittäjä toimintakatteen
onns.
kauTyöllisyyspalvelut-yksikön
nettomenot ja muutos
miljoonaan euroon (tp 2015). Maksuosuus on noussut työllisyydenhoidon toimintakatteesta noin 40 %:sta yli
pungin ns. sakkomaksun kasvu 5,6 miljoonasta 21 mil- ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta 2011–2015,
70 %:iin. Isoimmat menoerät muodostuvat aktivoinnista, avustuksista ja palkkatukityöllistämisestä. Muita
joonaan euroon (tp 2015). Maksuosuus on noussut
merkittäviä menoja ovat kesätyöllistäminen ja kesäsetelit, joiden yhteissumma on vaihdellut 2,3–2,6
Vuosi
Nettomenot
muutos%
työllisyydenhoidon
toimintakatteesta noin
40 %:sta
yli
miljoonan
euron välillä sekä työllisyysmäärärahasta
rahoitetut
hankkeet,
joiden menot nettona olivat noin
edelliseen vuoteen
%:iin.
menoerät
450 00070
euroa.
TYPIsoimmat
aloitti toimintansa
2014muodostuvat
ja sen vaikutusaktivointoimintakatteeseen vuodessa on ollut noin 530
2011
8 661 461
000 euroa.
vaikuttaa välillisesti myös Muita
kaupunkien terveydenhoidon kuluihin ja
nista, Työllisyystilanne
avustuksista ja palkkatukityöllistämisestä.
2012
9 250 060
6,8
toimeentulotukiin.
merkittäviä menoja ovat kesätyöllistäminen ja kesäse-

telit, joiden yhteissumma on vaihdellut 2,3–2,6 miljoo-

2013

10 976 459

Jos tarkastellaan yksikön nettomenoja ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta,2014
huomataan, että
menot
10 muut
286 738
nan euron välillä sekä työllisyysmäärärahasta rahoiteovat viimeaikoina laskeneet. Tässä tarkastelussa vuosien 2012 ja 2013 nettomenojen kasvua selittävät
2015
8 513 696
tut hankkeet, joiden menot nettona olivat noin 450 000
palkkatyöllistämisen, aktivointimenojen ja avustusten lisääntyminen.

18,7

-6,3
-17,2

euroa. TYP aloitti toimintansa 2014 ja sen vaikutus toi-

Työllisyyspalvelut
yksikön
nettomenoton
ja muutos
ilman 530
työmarkkinatuen
kuntaosuutta 2011–2015,
mintakatteeseen
vuodessa
ollut noin
000 euroa.

Vuosi
Nettomenotvaikuttaa
muutos%
Työllisyystilanne
välillisesti myös kaupunkien
edelliseen
terveydenhoidon kuluihin ja toimeentulotukiin.
vuoteen
2011
8 661 461

Jos tarkastellaan yksikön nettomenoja ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta, huomataan, että muut menot
ovat viimeaikoina laskeneet. Tässä tarkastelussa vuosien 2012 ja 2013 nettomenojen kasvua selittävät palkkatyöllistämisen, aktivointimenojen ja avustusten lisääntyminen.

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2015 2,5
kertaa suurempi kuin työllisyyspalvelut -yksikön muut
nettomenot, kun vielä 2014 vastaava suhdeluku oli
1,2. Suhdeluku on siis heikentynyt merkittävästi, josta voitaisiin päätellä, että kaupungin toimet eivät ole
vaikuttaneet riittävästi kuntaosuuteen. Suhteen heikkenemiselle on kuitenkin paljon syitä, joihin kaupungilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia eli valtion palkkatuen väheneminen ja kaupungin työmarkkinatuen
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maksuvastuun ja maksuosuuden laajeneminen. Tarkasteluun eri ajankohtina voivat vaikuttaa merkittävästi myös työvoiman kysynnän muutokset sekä yksittäiseen asiakkaaseen liittyvät elämäntilannetekijät.
Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttavalta henkilölistalta yksilö poistuu vain aktivointisuunnitelman
toteuttamisen ajaksi, työssäoloehdon kautta tai eläkepäätöksen kautta.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vuoden 2010
arvioinnissaan määrärahojen käyttöprosenttien ja ns.
sakkomaksujen suhteeseen. Etenkin aktivointitoimien
alitoteutuminen on voinut vaikuttaa epäedullisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Kaupungin panostukset aktivointikeinoihin ovat nousseet
vuosien 2011–2015 aikana, ja rahojen käyttö oli nettona noin 400 000 euroa vuonna 2015. Avustustoimintaan panostukset ovat samana aikana vaihdelleet
1,1–1,6 miljoonan euron välillä. Aktivointitoimiin varatuista euroista toteutui 79 % ja avustuksista vain 52 %
verrattuna alkuperäiseen talousarvion vuonna 2015.
Avustettavien yhteisöjen määrä on laskenut vuosien
2014–2015 välillä 124:stä 90:een. Avustustoiminnan
alikäyttöön vaikuttaa merkittävästi palkkatukimäärärahojen vähäisyys.
Työllisyyspalvelujen suoritemäärissä on ollut kasvua.
Keskeiseen aktivointikeinoon eli kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä on vuodesta 2010
(283) vuoden 2015 loppuun mennessä (1 092) lähes
nelinkertaistunut. Uudessa TYP:issä oli vuonna 2014
keskimäärin 1 031 asiakkuutta ja viime vuonna 1 091
asiakkuutta kuukausittain.
Kaupungin muusta rahankäytöstä työllisyyden hoitoon voi todeta, että hankkeiden kaupungin rahoitusosuus oli noin 750 000 euroa. Nousu edellisestä
vuodesta oli noin 35 %. Työllisyyspalvelut -yksikön
toimintakatteeseen vaikutti viime vuonna yli miljoonan euron kaupungin ulkopuolinen hankerahoitus. Ulkopuolelta saadun rahan kasvu oli edellisen vuoteen
noin 60 %. Hankkeiden suoritemääriä seurataan hankekohtaisten tavoitteiden mukaan.
Palkkatukityöllistäminen, joka on kaupungin tehokkain keino vaikuttaa sekä yksilötasolla työttömyyden katkaisuun että työmarkkinatuen kuntaosuuteen,
näyttää menettävän merkitystään reagointikeinona,
koska valtion kunnille suuntaama tuki on vähentynyt. Oulun palkkatukityöllistämisen nettosumma on
huippuvuodesta 2013, jolloin se oli 6 miljoonaa euroa, laskenut 3,4 miljoonaan euroon vuonna 2015.
Vuonna 2016 on varauduttu tason laskemiseen vielä

tästä. Palkkatukityöllistettyjen määrät ovat laskeneet
vuodesta 2013 vuoden 2015 loppuun mennessä lähes puolella.
Valtuustoaloitteesta nousi kokeiluun uusi keino, johon
kehittämisjaosto suuntasi työllisyysmäärärahaa vuoden lopulla. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki kutsuu kaikki 60 vuotta täyttäneet, 2 500 päivää työttömyysetuuksia saaneet ja 10 vuotta työttömänä olleet
pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyyn. Kohderyhmänä olisivat henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut
ja jotka yhdessä lähettävän ammattilaisen kanssa ovat
arvioineet olevansa kykenemättömiä työhön

Vaikuttavuudesta ja laadusta
Yksikön sitovana tavoitteena on vaikuttavat työllisyyspalvelut. Palvelujen asiakasvaikuttavuuden seurantaa
ei yksikössä yleensä tehdä. Seuranta edellyttää päättyneiden asiakkuuksien seurantatietojen keruuta ja seurannan haasteeksi koetaan henkilöiden tavoitettavuus
ja vastaamisprosentti. Tietojenkeruu vaatisi myös resursointia. Syy-seuraussuhteet palvelujen ja työllistymisen välillä voivat olla myös vaikeita osoittaa, sillä palvelun lisäksi vaikuttajina voivat olla esimerkiksi
asiakkaan elämäntilanne tai päihteiden käyttö. Asiakasvaikutusten seurannassa ongelmana on ollut myös
asiakkuustietojen keruualustaksi soveltuvan tietojärjestelmän puute ja se että kunnilla ei ole pääsyä TEtoimiston URA-asiakkuustietoihin. Oulu on ottamassa
käyttöön omaa asiakasrekisteriä.
Työllistymisen lisäksi asiakasvaikuttavuutta on myös
asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantuminen. Jotta vaikuttavuutta voitaisiin mitata relevantisti, asiakkaista on oltava käytettävissä yksilötasoista ja vertailukelpoista, asiakkaan hyvinvointia ja palvelutarvetta
koskevaa tietoa vähintään kahdelta ajankohdalta. Kuntaliiton kehitystyössä, jossa Oulukin on ollut mukana,
on kehitetty vaikuttavuusmittari, jossa tieto kerätään
asiakkaiden itsearviointitietona. Mittarin kehitystyö on
kesken Kuntaliitossa (Aaltio 2015).
Työllisyyspalveluissa keinot, joilla pyritään aktivoimaan tai työllistämään, harkitaan asiakaskohtaisesti. Yksikkö on hyödyntänyt myös asiakasryhmittelyä,
kun se tietoisesti suuntaa palkkatukea henkilöille, jotka ovat olleet työttömänä 24 kk 28 kk:n aikana ja ovat
saaneet työttömyysetuutena työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä sekä toisena ryhmänä nuorille. Tällä suuntaamisella voi myös tehokkaimmin vaikuttaa
kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja nuorisoon
liittyvien erityistavoitteiden toteutumiseen.
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Yksikössä ei ole toteutettu systemaattisesti asiakastyytyväisyysmittausta. Viime vuonna toteutettiin Kuntakokeiluhankkeessa kysely pitkäaikaistyöttömille. Tässä
kyselyssä asiakastyytyväisyys oli hyvä. Vuoden lopulla kysyttiin yrittäjien tyytyväisyyttä yritysbonusmalliin.
Yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan tarkastella suhteena työttömyysasteeseen. Työllisyyspalvelut
-yksikön mukaan heillä on mahdollisuus olla työttömyyden hillitsijä tai jarruttaja ennemminkin kuin sen
poistaja. Kuitenkin, kun keskimäärin 4,5 % (12/2015)
työvoimasta on ollut TE-toimiston ja kaupungin toimenpiteissä, sillä on vaikutusta työttömyysprosenttiin.
Yksikön yhteistyö yhdistysten kanssa on merkinnyt sitä, että yhdistykset tarjoavat työllistymis- ja kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia. Hyöty on molemminpuolinen, sillä työllisyyspalvelut yhdistyksen
kumppanina edistää ja tukee yhdistysten toimintaa,
parantaa yhdistysten taloutta ja työllistämismahdollisuuksia.
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Henkilöstön aikaansaannoskyvystä
Yksikön henkilöstöstä 73 % oli määräaikaisia (12 henkilöä 44:stä) vuonna 2015. Lisäksi tukipalveluyksiköstä
ostettiin kolmen henkilön työpanos. Määräaikaisuudet ja siitä seuraava korkea työntekijöiden vaihtuvuus
voivat vaikuttaa henkilöstön aikaansaannoskykyyn.
Määräaikaisten suurella määrällä voi olla heijastuksia
myös osaamisen ja palvelun laatutasoon.
Työhyvinvoinnin ensimmäisessä Kunta10-mittauksessa 77 % vastaajista antoi positiivisen kuvan työhyvinvoinnista. Taso oli hyvä myös konsernipalvelujen yleiseen tasoon verrattuna. Sairauspoissaoloja ei seurata
yksikkötasolla systemaattisesti, sillä määräaikaisuudet
heikentävät vuosien välistä vertailtavuutta. Asiakkaiden monenlaisiin ja pitkäaikaisiin ongelmiin keskittyvä
asiakastyö on vaativaa ja edellyttää työyhteisön tukea.

4.3.4 Asiakas ja työllisyydenhoidon palvelut
Yksikön sitovana tavoitteena on asiakaslähtöisesti järjestettävät työllisyyspalvelut. Suomen työllisyydenhoidon eri toimijoiden verkostomaista toimintatapaa sekä lukuisia palveluja, palvelukokonaisuuksia ja niiden
tuottajatahoja ei ole helppo hahmottaa, sillä viestintä on nykyisin pitkälti yksittäisten viranomaisten omien palveluiden ja toiminnan viestintää - yhteisviestintää näyttäisi olevan vähän.
Asiakaslähtöisyyden tavoitetta yksikkö pyrkii edistämään muun muassa sähköisillä yhteydenottokanavilla sekä asiakaspalautekyselyillä sekä työnhakija- että
työnantaja-asiakkaille. Asiakkaat ovat myös mukana
palvelujen kehittämisessä: työnhakija-asiakkaita on
ollut mukana työryhmissä ja yrittäjäjärjestöjä työ- ja
ohjausryhmissä.
Yksikön tavoitteena on, että palvelut muodostavat
asiakaslähtöisen ja työmarkkinoille suuntaavan palveluketjukokonaisuuden. Yksilöasiakkaille kaupungin
palvelut ovat vain osa työttömien palvelukokonaisuudesta. Oikeita palveluja voi asiakkaan näkökulmasta olla vaikea löytää ja asiakkaat tarvitsevat erityistä
palveluohjausta. Kaupungin sisäisessä palvelunohjauksessa on jo sovittuja käytäntöjä ja työllisyyspalveluissa on menossa palveluohjauksen kehittämishanke
sekä viestintäsuunnitelman toteuttaminen.

Kaupungin palvelut eivät ole työttömille pakollisia, ja
tämän vuoksi palveluohjaajat ottavat myös itse yhteyttä asiakkaisiinsa. Työllisyyspalvelut ottaa yhteyttä
myös jokaiseen asiakkaaseen, joka on jättänyt yhteistyöpyynnön esimerkiksi sähköisesti. Kynnystä palveluihin on madallettu myös niin, että osaan palveluista
voi tulla ilman ajanvarausta.
Asiakastyössä yksittäisen asiakkaan tilanteeseen etsitään sopivia ratkaisuja palveluvalikoimasta. Koska
palvelu on yksilökohtaisesti muokattua, asiakassegmentoinnin mahdollisuudet ovat pienet. Oikeanlainen asiakasryhmittely (segmentointi) voisi kuitenkin
auttaa palveluohjauksen ja palvelukanavien suunnittelussa.
Asiakaspalvelua vaikeuttaa se, että viranomaisten välistä viestintää rajoittaa henkilötietolaki. Asiakkuustietojen keruu alkaa uuden viranomaisen palveluissa
alusta.
Kaupunki ei juuri pysty valmistautumaan uusiin asiakkaisiin eikä suunnittelemaan etukäteen työllisyydenhoidon keinojen käyttöä, koska se saa pitkäaikaistyöttömien henkilötiedot vasta siinä vaiheessa, kun
henkilön työmarkkinatukijakso on niin pitkä, että kaupunki joutuu maksamaan työmarkkinatukiosuutta.
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Sen sijaan niin sanottua sakkorajaa lähestyvästä tai
nuorisotakuun piirissä olevista asiakkaasta ei saada
tietoja, ellei TE-toimisto tai asiakas itse ota yhteyttä
kunnan työntekijöihin. Se, että kaupunki ei voi ennakoida asiakkaitaan, vaikeuttaa määrärahojen tehokasta suuntaamista ja asiakkuudenhallintaa.
Työnantaja-asiakkaille työllisyyspalvelut tarjoaa ”räätälöityä, toimialakohtaista asiantuntijuutta henkilöstön rekrytointiin ja työllistämisen tukitoimenpiteiden
hyödyntämiseen”. Keskeinen tehtävä on piilotyön et-

siminen. Etsintä lähtee liikkeelle yksilöasiakkaan tilanteesta.
Työnantaja-asiakkaiden palvelujen saavutettavuuteen
liittyy tavoite työllisyysohjelmassa: tavoitteena on tehdä yrityksille ja muille työnantaja-asiakkaille suunnattu selkeä nettisivusto, johon kootaan sekä Oulun
kaupungin että muiden toimijoiden keskeiset työllistämisen tukipalvelut ja ohjeistukset. Viestintäkanava
ei vielä ole valmis, mutta se on tavoitteena kahdessa hankkeessa.

4.3.5 Oulun työllisyydenhoidon keskittäminen
Vuoden 2010 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunnan käsitys oli, että työllisyysasioiden hoito on organisoitu hajanaisesti ja asioiden käsittely- ja päätöksentekoprosessit ovat liian pitkiä ja että organisointia
on tarkasteltava uudelleen. Keskittämistavoite on ilmaistu valtuustosopimuksessa.

keesta ja nuorten työpajatoiminnasta sekä Byströmin
nuortenpalvelujen muista kuin työllisyyspalveluista.
Toimijoiden välistä yhteistyötä varmistetaan poikkitoiminnallisella koordinaatioryhmällä, joka seuraa työllisyyden kehitystä ja etsii ja kehittää keinoja työllisyyden edistämiseen. Ryhmässä on myös BusinessOulu.

Työllisyyden edistäminen siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta vuoden 2012 alussa työllisyyspalvelut-yksikköön. Vastuun keskittäminen jatkui, kun vuoden 2014
alusta yksikköön siirrettiin hyvinvointipalveluista työmarkkinatuen kuntaosuus ja työvoiman palvelukeskus
sekä sivistys- ja kulttuuripalveluista nuorten työllisyyspalvelut. Myös kuntouttavaa työtoimintaa edistetään
etenkin työllisyyspalveluissa, mutta vastuu on lain mukaan sosiaalipalveluissa. Yksikkö hallinnoi ja koordinoi
työllisyysmäärärahan käyttöä koko kaupungissa.

Uudessa toimintamallissa kaupunginhallitus ja sen kehittämisjaosto ohjaavat työllisyyden edistämistä. Kehittämisjaosto päättää työllisyydenhoitoon talousarviossa varattujen määrärahojen käytöstä. Lisäksi
kehittämisjaosto vastaa työllisyyden ja työllistämiskäytäntöjen edistämisestä sekä sosiaalisesta työllistämisestä ja tekee niitä koskevat linjausesitykset
kaupunginhallitukselle. Se päättää myös kaupungin
osallistumisesta työllisyyttä edistäviin hankkeisiin ja
niiden kuntarahoitusosuudesta kaupunginhallituksen
periaatelinjauksen mukaisesti.

Työllisyyttä edistetään muissakin kaupungin yksiköissä. Etenkin hyvinvointipalvelujen kanssa on paljon yhteistyötarvetta, koska se vastaa työttömien palveluihin
liittyvästä sosiaalityöstä ja toimeentulotuesta. Myös
sivistys- ja kulttuuripalvelut on yksikön tärkeä yhteistyökumppani, koska se vastaa nuorisotakuuhank-

Keskitetystä työllisyydenhoidon mallista on nyt muutaman vuoden kokemus. Arviointia onnistumisesta on
tehty suhteessa kaupunginhallituksen (9.12.2013) tekemiin uusorganisoinnin tavoitteisiin:

Kaupunginhallituksen tavoite

Arviointi toteutumisen tasosta

Asiakaslähtöisyys palvelujen toteuttamisessa

Kehittäminen kesken.

Kehittää toiminnan tavoitteellisuutta ja taloudellisuutta

Tavoiteasetanta selkeää (sitova tavoite).
Tuloksellisuuden mittaamisessa kehittämistä.

Yhtenäisyyttä ja selkeyttä viestintään

Kehittäminen kesken.

Yhtenäisyyttä ja selkeyttä kumppanuusyhteistyöhön

Kumppanuusyhteistyö on yksikön vahvuus.

Yhtenäisyyttä ja selkeyttä toiminnan seurantaan ja raportointiin

Säännöllinen raportointi kehittämisjaostolle toimii.

Teknisten tietojärjestelmien kehittäminen

Asiakkuudenhallinta ei vielä toimi, tietojärjestelmä käyttöönotossa.

Hyötyjä henkilöstörakenteisiin

Joustava tapa suunnata henkilöresursseja eri palveluihin.
Määräaikaisten osuus henkilökunnasta on suuri.
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Kaupunginhallituksen tavoite

Arviointi toteutumisen tasosta

Palvelutoimintaan toiminnallisen synergian tuomia hyötyä

Monipuoliset palvelujen tuottamisen tavat.
Johtamisen keskittäminen yhden johtajan ja kehittämisjaoston alle
on lisännyt synergiaa.
Hanketoiminnan osuus palvelutuotannosta on suuri.
Poikkitoiminnallisen yhteistyön toimintamallit kehittymässä.

Yksikkö työskentelee haastavassa toimintaympäristössä, jossa on paljon asioita, joihin se ei voi vaikuttaa tai
joita se ei voi ennakoida. Yksikkö on osa kompleksista
julkisten työllisyyspalvelujen palvelujärjestelmää.

viidestätoista hankkeesta oli aloitettu seitsemän ja
valmistunut kahdeksan. Työllisyyspalvelut -yksikön sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2015.

Yhtenä osana kaupungin johtamisjärjestelmäuudistusta valmistellaan työllisyyspalvelujen jatko-organisoitumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa
uudistuksessa valmistellaan myös työllisyydenhoidon
organisointia. Viimeisimmän tiedon (6.4.2016) mukaan kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyydenhoidosta ja edistämisestä. Oulun kaupunki on Kuntakokeilun
yhteydessä ilmaissut halukkuutensa ottaa laajempaa
vastuuta työllisyydenhoidosta.

Arvioinnissa on tarkasteltu asiakaslähtöisyyttä, keskittämisen hyötyjen toteutumista ja tuloksellisuuden
osa-alueita.

Johtopäätökset
Oulun työllisyydenhoidon toimintaympäristössä keskeisiä haasteita ovat korkea nuorisotyöttömyys, pitkään työtä hakeneiden kasvava määrä sekä meneillään oleva Oulun rakennemuutos. Kaupunkien
työllisyydenhoidossa lakisääteisiä tehtäviä ovat kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden (sakkomaksun) maksaminen. Kustannuksia aiheutuu paitsi lakisääteisistä
velvoitteista myös vapaaehtoisista palveluista, joilla
kaupunki pyrkii paitsi työllisyystilanteen parantamiseen ja yksilöiden tilanteen helpottamiseen. Kaupunki pyrkii toimillaan myös työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointiin.
Kaupungin työllisyydenhoito on pitkälti keskitetty
työllisyyspalvelut -yksikölle valtuustosopimuksen tavoitteen mukaisesti. Yksikön keskeisiä tehtäviä ovat
työllisyyttä edistävien aktivointitoimien suunnittelu
ja toteutus, työnantaja- ja työnhakijapalveluiden toteuttaminen, järjestö- ja verkostoyhteistyö ja hankeohjaus. Työllistämisen nettomenot vuonna 2015 olivat
29,5 miljoonaa, josta työmarkkinatuen kuntaosuus oli
noin 21 miljoonaa euroa.
Strategian työttömyysastetavoite, samoin kuin valtuustosopimuksen työttömyyden vähentämistavoite
sekä nuorten työttömyyden puolittamistavoite ovat
edelleen kaukana toteutumisesta. Työllisyysohjelman

Työllisyyspalveluiden asiakaspalvelua toteuttavat pääosin hankkeet, Byströmin nuorten palvelut ja työvoiman palvelukeskus TYP. Organisointiin ja järjestämistapaan on vaikuttanut paitsi käytössä olevat
hankeresurssit myös lainsäädäntö ja tavoitteissa painottuvana erityisasiakasryhmänä nuoriso. Asiakkaan
voi olla vaikea löytää oikea palvelu etenkin, kun kunnan palveluja voi olla vaikea erottaa muiden viranomaisten palveluista.
Hallinnollinen keskittäminen ja organisointimalli: Vaikka työllisyydenhoitoa on kaupungin sisällä merkittävästi keskitetty, vastuita on edelleen useammalla kaupungin palvelualueella. Työllisyyspalvelut -yksikössä
palveluita tuotetaan paljon hankkeilla ja kumppanuuksilla. Toisaalta tämä toimintapa on joustava ja yhteiskunnallisesti vaikuttava, mutta siihen liittyy riskiä.
Näin tuotetut palvelut ovat sidoksissa yhteistyökumppanien rahoitustilanteeseen, henkilöstön määräaikaisuuksiin ja palkkatuen saantimahdollisuuksiin, jolloin
hyviksikään todettuja palveluja ei välttämättä pystytä
jatkamaan. Lisäksi osaaminen palvelujen tuottamisessa voi vaarantua, kun henkilöt vaihtuvat. Myös palvelujen laatu voi vaihdella. Hankkeisiin liittyy myös hankehallinnointia, joka vähentää niiden tuottavuutta.
Oulussa ei seurata systemaattisesti työttömyyden vaikutusta toimeentulotukeen, vaikka työllisyyspalvelutyksikkö keskusteleekin esimerkiksi avustustensa määrästä sosiaalipalvelujen kanssa. Yhteistyö tässä asiassa
sosiaalipalvelujen kanssa voisi olla kiinteämpi.
Tuloksellisuusnäkökulmista: Työllisyyspalvelut -yksikön onnistumista ei voida suoraan tarkastella suhteessa kaupungin työttömyysasteeseen, koska sillä ei ole
mahdollisuutta lisätä työvoiman kysyntää, vaan korkeintaan hillitä tai jarruttaa työttömyysasteen kasvua.
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Yksikön onnistumista ei myöskään voida tarkastella
pelkästään suhteessa ns. sakkomaksun kehittymiseen.
Kuntien työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus
määrittyy lainsäädännöllä. Kaikki keinot, joilla voidaan
vaikuttaa ennaltaehkäisevästi yksittäisten henkilöiden
pitkäaikaistyöttömyyden uhkaan, eivät ole kaupungin
työllisyyspalvelujen keinovalikoimassa, vaan merkittävä osa on TE-toimiston keinoja tai sen päätettävissä.
Lisäksi valtion palkkatukien määrä vaikuttaa merkittävästi kunnan työllistämismahdollisuuksiin.
Oulun kaupungin ja TE-toimiston toimenpiteissä olevien määrä työvoimasta oli 6 % vuonna 2014. Arvo oli
Kuusikko-kuntien korkein. Ilman aktivointitoimia suuri osa palveluiden kohteena olevista henkilöistä olisi nostamassa kaupungin osuutta työmarkkinatuesta
sekä työttömyysprosenttia. Kaikki aktivointi- ja tukitoimet eivät vaikuta työllistymiseen tai ns. sakkomak-

suihin, mutta niillä voi olla vaikutus asiakkaan työ- ja
toimintakykyyn. Osa toimista liittyy kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävään. Osa toimista voi
myös olla vähentämässä muita kunnan tai muun julkisen toimijan kustannuksia.
Kumppanuusyhteistyö yhdistysten ja säätiöiden kanssa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa voidaan
arvioida olevan taloudellinen tapa tuottaa palveluja.
Kuntouttavan työtoiminnan ja TYP:in palvelujen määrät ovat nousseet merkittävästi.
Aktivointi- ja työllistämistoimien vaikuttavuuden mittaus edellyttäisi asiakaskohtaista jälkikäteisseurantaa,
jota yksikössä ei tällä hetkellä tehdä. Jälkiseurannan
edellytys on asiakasrekisteri, jota yksikössä tällä hetkellä käyttöönotetaan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
hyödyt työllisyydenhoidon keskittämisestä työllisyyspalvelut -yksikköön ovat alkaneet realisoitua,
mutta kehittäminen on vielä kesken. Työllisyyspalvelut -yksikössä on käytössä verkostomainen johtamismalli, jolla hallitaan sekä hankkeita että monituottajamallin yhteistyöverkostoja. Yksikkö käyttää joustavasti sekä raha- että henkilöstöresurssejaan. Se on aktiivinen ja kehittää jatkuvasti uusia
avustuskeinoja kumppaneidensa työllisyyden edistämismahdollisuuksiin ja uusia keinoja työttömien aktivointiin. Se hankkii työllistämisen hankkeisiin aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Yksikön toimista kuitenkin vain pieni osa johtaa suoraan työllistymiseen.
Työllisyyspalvelut -yksikölle asetettu sitova tavoite ”vaikuttavat ja tehokkaat työllisyyspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti” ei merkittävästi edisty nykyisillä vuosimittareilla ja tavoitetasoilla, joilla
tavoitellaan palvelutyytyväisyyden lisääntymistä ja palvelukonseptien kehittämistä.
Yksikön palvelukykyä ei voi mitata pelkästään asiakastyytyväisyydellä, vaan asiakaspalvelun laadulle ja toimivuudelle tarvitaan monipuolisempi mittaristo. Yksikön palveluiden vaikuttavuudesta pitäisi saada nykyistä parempi käsitys, jolloin raha- ja henkilöstöresursseja kohdennetaan niihin
toimiin, joiden vaikuttavuus on suurin. Yksikkö tarvitsee asiakaskohtaisen vaikuttavuuden seurantamallin sekä riittävän hyvät mittarit asiakasvaikuttavuuden seurantaan.
Yksikön ja kehittämisjaoston pitäisi pystyä selkiyttämään työllisyydenhoidon tuloksellisuusmäärityksiä ja mittaamista etenkin vaikuttavuudessa ja tehokkuudessa. Tätä kautta myös yleiset odotukset yksikön toimintaan voisivat olla nykyistä realistisempia.
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4.4 Nuorisopalvelut
Tarkastuslautakunnan arviointikohteena olivat perusopetus- ja nuorisopalveluiden vastuualueelta nuorisopalvelut ja siinä etenkin Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta, joissa tarkastelun painopiste on lautakunnan vuoden 2015 arviointiteeman mukaisesti vaikuttavuudessa. Vaikuttavuutta on arvioitu suhteessa nuorisotoiminnalle, Byströmin nuorten palveluille ja työpajatoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.
Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorisolain mukaisesti tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Yleistä nuorisopalveluista
Perusopetus- ja nuorisopalvelut yhdistettiin kahdesta
eri vastuualueesta yhdeksi vuonna 2012. Nuorisopalvelujen organisaatio on jakautunut kahteen palveluyksikköön, jotka ovat kasvatuksellinen ohjaus (koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja nuorisotoiminta)
ja sosiaalinen vahvistaminen (kohdennetun nuorisotyön palvelut). Arviointikohteista Byströmin nuorten
palvelut sijoittuvat hallinnollisesti nuorisopalveluiden
sosiaalisen vahvistamisen yksikköön, samoin nuorten

työpajatoiminta, joka on keskittynyt syksystä 2013 alkaen Kasarmin alueen kunnostettuihin tiloihin. Työpajoja on myös Kiimingissä ja Haukiputaalla.
Nuorisopalveluiden -11,9 miljoonan euron budjetti on
3 % koko sivistys- ja kulttuuripalveluiden 374 miljoonan euron budjetista. Nuorisopalveluissa suurin osa,
noin 85 %, palveluista tuotetaan itse ja loput 15 % on
ulkopuolisia palveluostoja (kumppanuuksia).

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimintakate 2015 vastuualueittain

3%

5%

■ Perusopetuspalvelut
■ Varhaiskasvatuspalvelut

6%
5%
10 %

■ Lukio ja vapaa sivistys
44 %

■ Kulttuuripalvelut
■ Liikuntapalvelut
■ Nuorisopalvelut

30 %

■ Asiantuntijapalvelut

Vuonna 2015 sivistys- ja kulttuuripalveluihin kohdistui
isoja säästötavoitteita, joista osa päätettiin toteuttaa
henkilöstömäärää vähentämällä, mutta sen lisäksi jouduttiin miettimään myös toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Talouden tasapainottamiseksi on mietitty myös luopumista osasta ei-lakisääteisiä palveluja.

Säästötoimien vaikutukset toimintaan näkyivät nuorisopalveluissa heti syksyllä. Koulutyö käynnistyi ilman
aamupäivätoimintaa. Koululaisten avointa iltapäivätoimintaa ja koulupäivän aikaista ohjausta jouduttiin
vähentämään, sillä osa nuoriso-ohjaajista siirrettiin
1–2 luokkalaisten iltapäivätoimintaan. Siirto joudut-
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tiin tekemään, koska työ- ja elinkeinotoimiston (TEtoimisto) palkkatukimäärärahat loppuivat eivätkä järjestöt pystyneet palkkaamaan henkilöstöä riittävästi
iltapäivätoimintaan. Kaupungin nuoriso-ohjaajat korvasivat työllistettyjen työpanosta 25:ssä järjestön iltapäivätoimintaryhmässä.

oman toiminnan vähenemisenä, esimerkiksi joustavan perusopetuksen ( jopo) yhteistyössä ja osin supistuneessa lasten ja nuorten avoimessa nuorisotilatoiminnassa.
Kunta10-tutkimuksen tuloksissa on nuorisopalveluissa mittari työn epävarmuudesta kohonnut. Henkilöstö kokee, että kahden viime vuoden aikana tapahtuneet muutokset ovat olleet negatiivisia. Työpaineita
on vähemmän kuin kaupungissa keskimäärin, mutta tuloksissa on selkeä kasvu edellisestä vuonna 2012
tehdystä kyselystä. Nuorisotyö on muuttunut entistä
vaativammaksi.

Nuorisopalveluissa työskentelee noin 200 henkilöä.
Osa toiminnasta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa
merkittävästi henkilöstömäärään eli henkilöstövoimavarojen määrällistä kehitystä kuvataan nuorisopalveluissa työpanoskäsitteen kautta. Työpanos väheni
4,2 % edellisvuodesta. Henkilöstön siirrot näkyivät

Viranhaltijoiden arviot nuorisotyötä koskevista väittämistä
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Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015

Palvelun tarpeen on arvioitu lähivuosina lisääntyvän,
sillä 7–12-vuotiaiden määrä kasvaa arvion mukaan
vielä seuraavat 5 vuotta ja 13–15-vuotiaiden määrä seuraavat 10 vuotta. Nuoria on Oulussa paljon ja
kaupunki on kolmanneksi suurin nuorisokaupunki niin

sanotuista Kanuuna kunnista. Kanuuna-verkosto on
Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisverkosto, joka on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2007.
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Kanuuna kunnissa yhteensä 656 814 (59 %) 7–24-vuotiaista. Koko Suomen 7–24-vuotiaat 1 121 993.
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Palvelurakenteen tehokkuudesta ja laadusta

delle ei ole asetettu tavoitteita, vaikka eräs perusteltu
tapa käyttää volyymi-indikaattoreita on arvioida miten hyvin toiminnan kohdentuminen eri toimintatapoihin vastaa niille asetettuja tavoitteita.

Nuorisotyön tehokkuutta arvioidaan usein käyntimäärillä, ryhmätoiminnalla ja suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrällä. Nuorisotoimessa tehokkuu-

Nuorisotilat 2010–2014 (palvelujen käyttäjien määrä, asiakaskontaktit)
40000
36542

35000

32577

32448

29520

30000

26933

25000
20098

20000

22052

21095

Palvelujen käyttäjien määrä /lapsia
ja nuoria

22667

Muut asiakaskontaktit aluetyössä

18529
14299

15000

12230

10000

Yhteensä tavoitettuja

10396
9609

8425

5000

9910

6299

5799

0
2010

2011

2012

2013

2014*

2015
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Nuorisotilojen kävijämäärät nousivat hieman, mutta asiakaskontaktit aluetyössä vähenivät. Toimintaan
on vaikuttanut nuorisotyöntekijöiden työskentely iltapäiväryhmissä, Kaukovainion nuorisotalon toiminnan
siirtäminen Kastellin monitoimitaloon (nuoriso ei siirtynyt uuteen paikkaan) ja Puolivälinkankaan nuorisotilan siirtyminen järjestöille.

Ryhmätoiminnoissa lasten määrät kasvoivat sekä iltapäivätoiminnassa että leiritoiminnassa. Koululaisten iltapäivätoiminnassa ryhmiä oli 68 (lapsia 1 970)
ja leireille osallistui 7 508 lasta ja nuorta (6 486 vuonna 2014). Tuen tarpeessa oleviin nuoriin kohdennettu
nuorisotyö näkyy suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrässä. Oulussa suhdeluku on korkea muihin
kuntiin verrattuna (Kanuuna-kuntien vertailu).

Suunnitelmallisesti tuetut nuoret (%) kunnan 7–24-vuotiaista (2014)
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Oulun tunnusluvussa ovat mukana
Jopo-nuoret ( joustava perusopetus) sekä Byströmin nuorten palveluissa ne nuoret, joille on tehty yksilöllinen suunnitelma ja nuorten
asiakkuus on kestänyt pitkään.
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Nuorisopalveluissa toiminnan laatu on kuntalaisten
mielestä kohtuullisen hyvä (vastausten keskiarvo oli
3,36), vaikka tuloksessa jäädään hieman Arttu-kyselytutkimuskuntien (40 erikokoista ja – tyyppistä kuntaa

eri puolelta Suomea) keskiarvon alle ja tulos on huonoin muihin kyselyssä mukana oleviin sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluihin verrattuna.

Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 (Arttu2-tutkimusohjelma)
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Lähde: Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Nuorisopalvelujen oma asiakastyytyväisyyskysely
13–17-vuotiaille on tehty viimeksi keväällä 2013. Tuolloin vastausprosentti oli 56,7 %. Vastaajat kokivat nuorisotilat turvallisiksi ja 67 % vastaajista piti talojen aukioloaikoja riittävinä.

Nuorisopalveluita ohjaavat tavoitteet
Nuorisopalveluita ohjaavia tavoitteita löytyy kaupunkistrategiasta, sivistys- ja kulttuuripalveluiden
valtuustoon nähden sitovista tavoitteista, palvelujen järjestämisohjelmasta, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta, työllisyysohjelmasta ja valtuustosopimuksesta. Tavoitteissa korostetaan nuorten
työllistymisen edistämistä, nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja yhteiskunta- ja koulutustakuun toimenpiteiden toteuttamista. Palvelujen painopiste on erilaisten tarpeiden riittävän varhaisessa havaitsemisessa
ja oikea-aikaisten sekä vaikuttavien palvelujen tarjoamisessa, johon muun muassa Byströmin nuorten palveluilla ja työpajapalveluilla pyritään vaikuttamaan.
Nuorisotyö toimii yhä selvemmin yhteistyössä muiden
palvelualueiden kanssa ja esimerkiksi koulujen kanssa

tehtävä yhteistyö on kasvanut merkittävästi. Työkuvat
eivät ole niin selviä kuin ennen ja toiminta on osana
suurempaa kokonaisuutta.
Nuorisopalveluissa tavoitteet linkittyvät koko sivistysja kulttuuripalvelujen tavoitteisiin. Palvelualueella on
kaksi valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta, joita nuorisopalvelut yhtenä toimijana pyrkii toteuttamaan.

1. Nuorisotakuun toteutuminen
Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu toteutuu hyvin (luku 2.1.3), mutta edellisten vuosien tapaan tavoitteet nuorison työttömyysluvuissa eivät toteutuneet.
Oulussa nuorisotakuuta hoidetaan laajalla verkostoituneella toimintamallilla, jossa ovat mukana kaikki viranomaistahot, oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät, yrittäjät, kolmas sektori ja muut nuorten kanssa
toimivat. Monialaiseen yhteistyöhön pohjautuvan Ohjaamo-mallin kehittäminen ja palvelumallin vakiinnuttaminen ovat keskeinen osa nuorisotakuun jatkotoimia. Byströmin nuorten palvelut on yksi malliesimerkki
ohjaamoiden kehittämiselle. Vastaavia palvelumuotoja kehitetään myös useissa Euroopan maissa.
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2. Hyvä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki
Tavoitetta mittaavina indikaattoreina ovat lasten ja
nuorten raskaimpien palveluiden kustannukset (alle 18 vuotta) lastenpsykiatrisessa laitoshoidossa, lastensuojelulaitoksissa ja perhehoidossa. Kustannukset
kasvoivat 10,7 % vuodesta 2014, kun niiden tuli pysyä
vuoden 2014 tasossa.

4.4.1

Mittarit sopivat huonosti mittaamaan nuorisopalveluissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä, jota toiminta
pääasiallisesti on. Mittareina on työllisyyttä kuvaavia
lukuja, ja toisessa mittarissa taustaoletus on selvästikin lastensuojeluasiakkuuden vähentäminen puuttumalla jo vakavasti oireileviin lapsiin, nuoriin ja heidän
perheisiinsä. Tavoitteiden saavuttamisesta ovat useat
tahot vastuussa.

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut on esimerkki siitä, miten
muutamassa kuukaudessa saatiin käyntiin ennaltaehkäisevää toimintaa nuorille, kun asia nähtiin tärkeäksi. Palvelu aloitettiin loppuvuodesta 2011 ja heti palvelujen suunnitteluvaiheessa otettiin nuoret mukaan.
Toiminnan aloittamista helpotti se, että Byströmin
nuorten palveluille ei tarvittu erillistä määrärahaa,
vaan kukin toimija vastasi emo-organisaatiossa työntekijänsä kustannuksista. Toimii samalla periaatteella myös nykyisin. Nuorisopalveluiden talousarviossa
ovat tilakustannukset, Byströmin yhteiset toimintakustannukset sekä Byströmissä työskentelevien nuorisopalveluiden työntekijöiden henkilöstökulut. Toiminnan kokonaiskustannukset ovat vuosittain olleet
noin 1,5 miljoonaa.
Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on onnistuttu, sillä valtakunnallisesti Byströmin nuorten palve-

lut on saanut vuonna 2014 tunnustusta monialaisena
ja poikkihallinnollisesti toimivana nuorten palvelukeskuksena. Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
myönsi syksyllä 2014 Byströmin nuorten palveluille
Nuori toimija -tunnustuksen. Nuorten palvelut on ollut myös esimerkkinä useissa nuorisotyötä kuvaavissa artikkeleissa, julkaisuissa ja tutkimuksissa. Vuonna 2014 Byströmin nuorten palvelut valittiin yhdeksi
yhdestätoista hyvästä eurooppalaisesta käytännöstä nuorten aseman edistämisessä Eurocities SIP TASK
FORCE -kilpailussa.
Byströmin nuorten palveluissa nähdään rikkautena eri
toimijoiden työskentely saman katon alla. Palveluiden
henkilöstö koostuu eri palvelualueiden ja organisaatioiden työntekijöistä, joiden lähiesimiehet ovat kunkin
omasta yksiköstä. Samaan taloon on sijoitettu työntekijöitä eri organisaatiosta (kuva Byströmin nuorten
palvelujen toimijat).

Byströmin nuorten palveluissa nähdään rikkautena eri toimijoiden työskentely saman katon alla.
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omasta yksiköstä. Samaan taloon on sijoitettu työntekijöitä eri organisaatiosta (kuva Byström
palvelujen toimijat).
Byströmin nuorten palvelujen toimijat

Byströmin nuorten palvelujen toimijat
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Byströmin nuorten palvelujen vaikuttavuus
Byströmin palvelujen tehokkuutta voidaan arvioida
nuorten käyntimäärillä ja erityyppisessä toiminnassa mukana olevien nuorten määrillä. Asiakaskontaktit
jatkoivat kasvamistaan vuonna 2015 ja eri ryhmien kokoontumiskertoja oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Nuorista noin puolet ohjautuu Byströmille jonkin
yhteistyötahon ohjaamana ja puolet tulee asioimaan
omaehtoisesti saatuaan tiedon Byströmin nuorten
palveluista kaverilta tai nähtyään Byströmin markkinointia.

Ryhmätoimintakerrat

240

300

Kesätyöllistäminen**
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839

3 638

3 842

Kesätyöseteli***

*verkkopalveluihin käyttäneet ip-osoitteet 175 617
(181 913 vuonna 2015)
**yli 17-vuotiaat opiskelijat
***15-17-vuotiaat

Käyntimääriä tulkittaessa on huomioitava, että mukana on muidenkin kuin vain nuorisopalveluiden asiakkaat. Pääasiallisesti itse kukin toimija tilastoi asiakkaat
oman emo-organisaation ohjeiden ja tarpeiden mukaisesti, jotka ovat erilaisia esimerkiksi TE-toimistossa
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ja hyvinvointipalveluissa sekä nuorisotiedotuksessa.
Vuonna 2015 on luovuttu erillisten asiakkaiden seurannasta, koska tiedot eivät ole luotettavia. Nuorten
tieto- ja neuvontakeskus Napissa voi esimerkiksi asioida nimettömänä.
Vuonna 2014 Byströmin nuorten palvelujen vaikuttavuudesta annettiin ensimmäistä kertaa tulosraportti. Haluttiin antaa selkeä ja monipuolinen kuva palvelujen kohteena olevista nuorista, palvelut tuottavasta
organisaatiosta sekä toiminnalla aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista. Vaikuttavuusjärjestelmä luotiin toistettavaksi, jolloin sillä saadaan myös pitkän
aikavälin trenditietoa nuorten palvelutarpeiden muutoksesta. Työpajapalveluihin luotiin vastaavanlainen
järjestelmä.
Byströmin nuorten palvelujen vaikuttavuutta on se,
että nuorta pystytään auttamaan mahdollisimman
nopeasti ja keveillä toimenpiteillä. Tavoitteena on, että nuorten siirtyminen niin sanottuihin korjaaviin palveluihin vähenee. Yhteistyökumppanien kanssa tehtävä yhteistyö helpottuu kun on yksi paikka, johon voi
ottaa yhteyttä nuoren asioissa.
Vaikuttavuutta mitattiin seuraavilla pääkategorioilla,
jotka on johdettu Byströmin nuorten palveluiden toiminta-ajatuksen sekä tavoitteiden pohjalta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuorten tiedonsaannin edistäminen
Nuorten elämänhallinnan tukeminen
Nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen
tukeminen
Monialainen yhteistyö
Henkilöstö
Byströmin nuorten palvelujen kehittäminen

Ensimmäiseen kyselyyn vastasi noin 80 nuorta. Tulosten mukaan nuoret saivat Byströmiltä oikeaa ja ajantasaista tietoa ymmärrettävästi ja helposti. Tietoa sai
monikanavaisesti, mikä mahdollisti ajasta ja paikasta
riippumattoman asioinnin.
Nuoret kokivat, että heidän elämänhallintansa vahvistui, elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat
selkiytyivät sekä arjenhallinta ja työ- ja toimintakyky
parani Byströmillä asioinnin jälkeen. Lisäksi nuorten
ammatinvalinta selkiytyi ja motivaatio koulutukseen
ja työhön kasvoi. Apua saatiin työpaikan hakemisessa
ja saamisessa ja näin työllistyminen helpottui. Nuoret
pääsivät melko nopeasti tarvitsemansa palvelun piiriin. Yhteistyön talon ulkopuolisten tahojen kanssa koettiin toimivan hyvin samoin kuin sisäisen yhteistyön.

Byströmin palveluiden tunnettavuus vaihteli sidosryhmien vastauksissa samoin kuin nuorten kyselyssä. Sidosryhmissä nähtiin erittäin positiivisena, että palveluihin ei tarvitse varata aikaa ja jos ei ehdi ottaa selvää,
mistä nuori saisi apua tai ei tiedä kuka häntä voisi parhaiten auttaa, voi turvallisin mielin ohjata Byströmille.
Byströmin nuorten palveluiden henkilöstö koki olevansa motivoitunutta työhönsä ja työyhteisössä työhyvinvointi oli kyselyn perusteella hyvä. Eniten tukea henkilöstö koki saavansa Byströmin työyhteisöltä.
Henkilöstö toivoi työnkuviin ja työnjakoon selkeyttä sekä tietämystä muiden työntekijöiden työnkuvista haluttiin enemmän. Tiedonkulkua ja tiedottamista
haluttiin myös lisätä. Lisäksi toivottiin pysyvämpiä ja
jatkuvampia työsuhteita sekä yhteistä keskustelua ja
selkeää tavoitteen asettamista. Esimiesten rooli nähtiin tärkeässä osassa työyhteisön ja ilmapiirin parantamisessa.

Byströmin nuorten palveluiden kehittäminen
Henkilöstön vastauksista nousi selkeästi esille, että
nuorten palveluissa tarvittaisiin enemmän tiloja asiakkaiden vastaanottamista varten. Henkilöstön, esimiesten ja nuorten mielestä Byströmin nuorten palveluissa palvelun laatu ja monipuolisuus vastaavat nuorten
tarpeita. Palveluihin tarvittaisiin asiakkuudenhallintajärjestelmä. Yhteinen tietokanta helpottaisi työskentelyä, eikä tulisi päällekkäistä työtä.
Palveluiden sisällön kehittämiseksi henkilöstö nosti esille asiakkaiden talon sisällä tapahtuvien polkujen pohtimisen ja selkeästi määritellyt asiakkaasta
vastuussa olevat työntekijät. Palveluihin haluttiin sisällyttää velkaneuvontaa sekä palvelun sisällä haluttiin, että mielenterveyspalveluihin pääsisi nopeammin.
Palvelua haluttiin myös täsmämarkkinoida eri ryhmille.
Sidosryhmät kehittäisivät Byströmin nuorten palveluita lisäämällä tiedotusta, jalkautumista nuorten pariin
ja kouluihin sekä ryhmämuotoisen toiminnan lisäämistä. Lisäksi toivottiin nopeampaa pääsyä mielenterveyspalveluihin ja tiiviimpää yhteyttä sosiaalityöhön.
Talon sisällä asiakkaiden työntekijältä toiselle siirtämistä toivottiin vähennettävän.
Vaikuttavuusraportin tulosten perusteella vuoden
2015 aikana Byströmin nuorten palveluiden palvelukokonaisuutta on kehitetty. Yhteinen asiakasrekisteri
Oulun työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri OukaTypa
on otettu käyttöön. Byströmin nuorten kahvila Bysiksen toimintaa on uudistettu. Työnkuvat, byströmiläi-
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nen työote ja asiakasprosessit on kuvattu. Asiakkaille suunnattuja walk-in-aikoja (ajanvaraukseton aika)
eri työntekijöille on lisätty. Jalkautuvalle toiminnalle
ja mukana ololle sosiaalisessa mediassa on tehty tavoitteet ja suunnitelma. Henkilöstöä on vakinaistettu
muun muassa etsivään nuorisotyöhön.

4.4.2

Nuorten työpajatoiminta

Työpajatoiminta on hyvä keino toteuttaa nuorisotakuuta erityisesti niiden nuorten kohdalla, joiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä epäselvät ja jotka
tarvitsevat tukea ja ohjausta koulutukseen ja työllistymiseen liittyvien haasteiden lisäksi arjenhallinnan ja
sosiaalisten taitojen opetteluun. Työpajatoimintaa harjoittavat Suomessa kunnat, säätiöt sekä erilaiset yhdistykset ja yhteisöt. Niitä on nykyisin kaikkiaan noin 250.
Työpajat ovat keskenään erilaisia ja erikokoisia. Työpajojen toimintatavat ja palvelut vaihtelevat. Oulussa
työpajaorganisaatioon kuuluvat Nuorten pajakeskus,
Pohjoinen alue (Haukiputaan ja Kiimingin pajat) sekä
Seinätön työpajatoiminta. Työpajoja on yhteensä 16 ja
pajapaikkoja fyysisissä pajayksiköissä noin 130 läpivirtauksen ollessa noin 320 nuorta vuodessa.
Työpajajakso Oulun kaupungin työpajoilla sisältää työtä, työvalmennusta, yksilövalmennusta, työelämävalmennusta, ryhmävalmennusta, koulutusta, työelämään

ja koulutuksiin tutustumista, peruskoulun arvosanojen
korottamista, sekä muuta toimintaa nuoren henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Työpajoilla järjestetään
myös yhteisiä tietoiskuja, jotka liittyvät esimerkiksi talouteen, asumiseen ja osallisuuteen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen elämänhallinnan tukeminen.
Työpajoilla nuorten määrä väheni vuonna 2015. Työpajan asiakkaista oli pajajaksolla 304. Vuonna 2014
työpajapalveluihin osallistui yhteensä 312 valmentautujaa. Vähenemisen syynä oli, ettei palkkatukipäätöksiä voitu tehdä TE-toimiston määrärahojen loputtua.
Vaikka valmentautujien määrä väheni vuonna 2015
edellisvuoteen verrattuna, kasvoi valmennuspäivien
lukumäärä. Vuonna 2014 oli 24 617 valmennuspäivää
ja vuonna 2015 26 528 valmennuspäivää. Tähän vaikutti pajajaksojen piteneminen, muun muassa kuntouttavan työtoiminnan kasvu.

Työpajatoiminnan asiakasprofiili 2015 (n=265)
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Vuoden aikana toteutettiin rakenteellisia muutoksia.
Starttipaja ja tekstiilipaja Midinetti Haukiputaalla yhdistyivät yhdeksi Tuunipajaksi. Samalla työpajatoiminnan saamat Aluehallintoviraston erityisavustukset pienenivät ja henkilöstöä jouduttiin vähentämään. Lisäksi
Kiimingistä puu-, metalli- ja ympäristöpaja siirtyi pajakeskukseen ja pajasta tuli kiinteistöhuolto- ja kunnossapitolinja.
Nuoret tulivat palvelujen piiriin TE-toimiston, Byströmin etsivän nuorisotyön, Työvoiman palvelukeskuksen, ammatillisen oppilaitoksen tai hyvinvointipalvelujen sosiaalityön kautta. Suurin osa nuorista oli
työpajajaksolla työkokeilussa. Kuntouttavan työtoiminnan osuus kasvoi sitä mukaa kun palkkatukityöllistäminen väheni. Pajajakson pituudet vaihtelivat 1–15
kuukauden välillä. Suurin osa nuorista on 21–24-vuotiaita, mutta paljon on myös 17–20-vuotiaita. Koulutuspohjana enemmistöllä on peruskoulu tai ammattikoulu. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä oli
121 henkilöä.

Työpajapalvelujen vaikuttavuus
Loppuvuoden 2014 aikana tehtiin ensimmäiset vaikuttavuuskyselyt henkilöstölle ja sidosryhmille sekä
palautekysely niille nuorille, joiden pajajakso päättyi
marras–joulukuun aikana. Nuorten kysely ei tuolloin
vastausten vähäisyydestä johtuen antanut kokonaiskuvaa raportointivuoden 2014 palautteesta. Vaikuttavuusjärestelmä on kuitenkin luotu joka toinen vuosi
toistettavaksi, joten sillä saadaan myös pitkän aikavälin trenditietoa nuorten kohderyhmän ja palvelutarpeiden muutoksista.
Nuorten vastauksissa (2014) tuli esille, että heidän
elämäntilanteensa selkiytyi ja arjenhallintansa vahvistui selvästi pajajakson aikana. Jakson aikana opittiin
työelämän säännöt, samoin vahvistui oma luottamus
suoriutua työelämässä. Sosiaaliset taidot kehittyivät
samoin kun rohkeus kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita. Vuoden 2015 nuorten työpajajakson loppupalautteiden mukaan nuoret itse olivat jaksoon erittäin
tyytyväisiä. Tavoitteet ja odotukset toteutuivat pajajakson aikana. Työkaverit ja uudet ystävät nähtiin tärkeinä. Henkilöstö ja ohjaus olivat ammattimaisia. Kritiikki kohdistui vuoden 2015 kyselyssä lähinnä tiloihin
ja kalustoon, liikunnan järjestelyihin sekä koneissa ja
järjestelmissä esiintyneisiin toimintahäiriöihin.
Sidosryhmät arvioivat työpajahenkilöstön ammattitaidon hyväksi (8,4), myös luottamus työpajahenkilöstöön yhteistyökumppanina ja yhteistyön sujuvuus työ-
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pajahenkilöstön kanssa saivat vastaavaa tasoa olevat
arvosanat. Työpajahenkilöstö antoi puolestaan yhteistyöverkoston toimivuudelle arvosanan 6,8. Sidosryhmät pitivät työpajapalveluja nuorten tarpeita vastaavina sekä nuorille hyödyllisinä.
Syrjäytymisen ehkäisemistä kuvaavana tekijänä arvioitiin myös sitä, kuinka hyvin työpajan toimialat vastaavat nuorten tarpeita. Nuoret itse arvioivat vastaavuuden korkeimmaksi (8,7), sidosryhmien ja henkilöstön
arviot ylsivät nekin hyvälle tasolle (sidosryhmät 7,24,
henkilöstö 7,21).
Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta seurataan
muun muassa nuorten sijoittumisella työhön, koulutukseen tai muuhun ohjattuun toimintaan heti ja
kolme kuukautta pajajakson jälkeen. Heti pajajakson
jälkeen työttömänä oli noin 52 % nuorista ja koulutukseen oli sijoittunut 23 %. Kolmen kuukauden jälkeen työttömänä oli noin 30 % ja koulutuksessa
27 %. Lisäksi oli suuri määrä nuoria, joista ei saatu tietoa
(29 %). Työpajan vaikutusta nuorisotyöttömyyden
alentamiseen mitattiin kysymällä sidosryhmiltä, vähentääkö työpajatoiminta paikallista nuorisotyöttömyyttä. Sidosryhmien vastaukset vaihtelivat arvojen
3,5 ja 9,5 välillä.
Nuorten sijoittumiseen pajajakson jälkeen vaikuttaa yleinen työmarkkinatilanne, pajalle tulevien nuorten lähtötilanne ja valmius koulutukseen sekä työelämään. Nämä valmiudet ovat selvästi alentuneet viime
vuosina.
Työpajatoiminnan kehittämistä jatketaan kyselystä
saatujen tulosten perusteella. Ensisijaisesti jatketaan
oppilaitosyhteistyön kehittämistä ( joustavat opintopolut, osaamisperustainen arviointi, yhteisten tilojen
ja laitteiden käyttö). Lisäksi tehdään yhteistyötä sivistys- ja kulttuuripalvelujen nuorisotakuu-hankkeen
kanssa. Nuorten kokonaiselämänhallinnan tukemista
jatketaan ja lisätään erilaisia ryhmätoimintoja. Maahanmuuttajanuorten palvelujen kehittäminen nähdään myös yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista.
Tulosten perusteella toiminnan kehittämisessä tulee
myös kiinnittää huomiota nuorten pajalle ohjautumiseen sekä yritys- ja työelämäyhteistyöhön. Henkilöstön
työhyvinvointiin vaikuttivat työnohjauksen puuttuminen ja lomautukset. Toiminnan järjestämistä vaikeuttivat TE-toimiston palvelujen uudistukset. Vuoden 2015
aikana aloitettiin työnohjaukset henkilöstölle.
Tilastollisesti työpajapalveluille on kova kysyntä, koska työttömänä työnhakijana olleista alle 25-vuotiaista
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Työpajapalvelun päättäneiden nuorten seuranta vuonna 2014 (n=185)
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nuorista vain noin joka seitsemännellä oli teoreettinen mahdollisuus päästä työpajalle. Tämän lisäksi on
se työttömien ja aktiivisen toiminnan ulkopuolella olevien nuorten ryhmä, joka ei ole työnhakijana. Tähän
ryhmään kuuluneiden nuorten lukumäärästä ei ole
tietoa.

Toiminnan tehokkuus, jota mitattiin kävijämäärillä, on
säästötoimista huolimatta säilynyt kohtalaisen hyvänä. Nuorisotilojen käyntimäärät nousivat hieman, Byströmin nuorten palvelujen asiakaskontaktit jatkoivat
kasvamistaan samoin valmennuspäivät työpajapalveluissa, vaikka nuorten määrä työpajoilla muutoin väheni määrärahojen loppuessa (TE-toimisto).

Johtopäätökset

Nuorisotyössä niin kuin muussakin kunnan toiminnassa työn merkitys ja vaikuttavuus on jotenkin osoitettava. Palvelujen tehokkuuden karkeat mittarit, kuten käyntikerrat eivät olekaan tyydyttäneet toimijoita
nuorisopalveluissa, vaan on haluttu tutkia palvelujen
vaikuttavuutta. Byströmin nuorten palveluissa ja työpajatoiminnassa on kehitetty palautekysely, jolla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten nuoret ovat hyötyneet palveluista. Kysely on luotu joka toinen vuosi
toistettavaksi, jolloin sillä saadaan tietoa myös palvelutarpeen muutoksista. Kyselyssä on myös osio, jossa
kysytään nuorilta, sidosryhmiltä ja työntekijöiltä suoria kehittämiskohteita toimintaan. Tällä voidaan parantaa toiminnan tuloksellisuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointikohteena oli vaikuttavuus Byströmin nuorten palveluissa ja työpajatoiminnassa. Vaikuttavuutta tarkasteltiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Nuorisopalvelua ohjaavissa tavoitteissa korostetaan
nuorten työllistymisen edistämistä, nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja yhteiskunta- ja koulutustakuun
toimenpiteiden toteuttamista. Toiminta on arvioinnin
mukaan tavoitteen mukaista ja toteuttaa sitä tahtotilaa, mikä tavoitteissa on määritelty.
Vuonna 2015 säästötoimien seurauksena nuorisopalveluissa on supistettu toimintaa, suunnattu voimavaroja iltapäivätoimintaan ja vähennetty toimintaa muun
muassa avoimesta nuorisotyöstä. Vastaavanlainen tilanne oli työpajatoiminnassa, jossa pajoja on yhdistetty, henkilöstöä vähennetty ja muutettu toimintaa sisällöllisesti.

Vaikuttavuuskyselyn mukaan nuorten tilanteessa on
tapahtunut keskimäärin positiivisia muutoksia. Nuorten toimintakykyä on pystytty korjaamaan ja vahvistamaan. Byströmin nuorten palveluihin ja työpajatoimintaan ollaan tyytyväisiä ja työ koetaan laadukkaaksi.
Laatua lisää myös henkilöstön helppo tavoitettavuus
ja yhteistyön toimivuus. Mitä laadukkaampaa nuoriso-
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työ on, sitä todennäköisemmin sillä on myönteisiä vaikutuksia nuoren kasvuun.
Byströmin nuorten palveluissa nuoret saavat kyselyn
mukaan hyvin tietoa, tukea elämänhallintaan ja selkeyttä ammatinvalintaan. Työ- ja koulutusmotivaatio
on lisääntynyt ja työllistyminen helpottunut. Poikkitoiminnallisuudelle asetetut tavoitteet on saavutettu, sillä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö toimii ja asiointi usean työntekijän kanssa on mahdollista. Henkilökunta
on ammattitaitoista, sitoutunutta sekä ylpeä työstään.
Palveluihin pääsee nopeasti.
Pajapalvelujen toimintaan osallistuu noin 300 nuorta, jotka tarvitsevat tukea koulutukseen ja työelämään

siirtymisessä. Ennen vaikuttavuutta oli se, että nuori
työllistyi. Nyt vaikuttavuutta on se, että nuori rohkaistuu, löytää elämänhallinnan ja saa elämisen perustaidot kuntoon. Toiminnan vaikutukset koettiin pääasiassa positiiviseksi, sillä työpajoilla opittiin työelämän
sääntöjä, luottamus suoriutua työelämässä kasvoi, sosiaaliset taidot kehittyivät, rohkeus kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita lisääntyi, nuoret saivat myös uusia
kavereita ja he kokivat voivansa vaikuttaa pajajaksoonsa. Työpajatoiminnalla on vaikutusta nuoreen lähinnä yksilötasolla. Toiminnalla tuetaan kouluttautumista, mutta työllistymisen edistyminen oli vähäistä.
Nuoret itse toivoivat näkyvyyttä ja arvostusta pajatoiminnalle sekä enemmän paikkoja työpajatoimintaan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
sivistys- ja kulttuuripalveluihin tarvitaan ennaltaehkäisevään työhön mittareita. Byströmin nuorten
palveluissa ja työpajoilla on edistetty monin eri tavoin sitovista tavoitteista nuorisotakuuta ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteita kuitenkin mitataan työllisyyttä kuvaavilla luvuilla, joihin ei
voida pelkästään omalla toiminnalla vaikuttaa. Ennaltaehkäisevässä työssä mittarina on lasten ja
nuorten raskaimpien palveluiden kustannukset. Mittarit eivät mittaa nuorisotyössä eivätkä sivistysja kulttuuripalveluissa tehtyä ennaltaehkäisevää työtä, jota toiminta pääasiallisesti on.
Tuen tarpeessa oleviin nuoriin kohdennettu nuorisotyö näkyy suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrässä. Oulussa luku on korkea muihin kuntiin verrattuna. On tärkeää, että nuorisotyössä
tuetaan ja säilytetään myös yleinen ennaltaehkäisevä palvelurakenne, eikä profiloiduta liikaa erityisnuorisotyön suuntaan.
Palvelujen saatavuutta mielenterveyspalveluissa tulee parantaa. Selkeäksi kehittämiskohteeksi sekä
henkilöstön, että sidosryhmien mielestä on noussut Byströmin nuorten palveluissa nopeampi pääsy mielenterveyspalveluihin. Myös nuorten vastauksissa toivottiin mielenterveysasioissa lyhyempiä
odotusaikoja.
Nuorisopalveluiden tekemissä kyselyissä palaute palvelujen piiriin päässeiltä nuorilta oli erittäin
positiivista. Mikäli nuorisopalvelut haluavat kuitenkin kehittää ja tehostaa palvelujaan, sillä pitäisi olla nykyistä paremmat tiedot toiminnan ulkopuolella olevista nuorista, heidän toiveistaan ja
odotuksistaan. Nuorisopalveluissa vaikuttavuuskyselyä tulisi tehdä myös nuorille, jotka eivät käytä
nuorisopalveluiden palveluja tai ole suunnitelmallisesti tuettuja nuoria.
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4.5 Lastensuojelun tuloksellisuus
Tarkastuslautakunnan arviointikohteena oli lastensuojelupalvelujen tuloksellisuus. Tuloksellisuuden osa-alueista arvioitavina olivat palvelun laatu, vaikuttavuus, henkilöstön aikaansaannoskyky sekä taloudellisuus.
Tavoitteena oli selvittää tuloksellisuuden lisäksi lastensuojelun prosessia, siihen liittyvät toimijoita sekä tarkastella lastensuojelulle asetettuja tavoitteita.
Arviointia tehtiin ns. ”korjaavista palveluista”. Ehkäisevän lastensuojelun piiriin kuuluvat muun muassa äitiysja lastenneuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa ja nuorisotyössä tehtävä työ, jolla edistetään ja turvataan lasten
ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia silloin kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana.

4.5.1 Yleistä lastensuojelusta
Lapsi joutuu lastensuojelun piiriin usein vanhempien päihdeongelmien takia tai niiden vaikeutuessa.
Huostaanottojen taustalla voi olla myös vanhempien mielenterveysongelmia ja kyvyttömyyttä vastata
lasten tarpeisiin tarkoituksenmukaisesti. Laitoksiin sijoitetaan yhä enemmän myös nuoria, joilla on vakava päihdeongelma (huumeet), käytöshäiriöitä, mielenterveysongelmia tai taustalla rikollista toimintaa.
Laitossijoituksessa olevista nuorista noin 2/3 on
16–17-vuotiaita. Päihteiden ja huumeiden käytön lisääntyessä myös erityisenhuollon yksiköiden käyttö
on lastensuojelussa kasvanut Oulussa.
Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin. Lakia uudistettiin vuonna 2007 ja uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan huhtikuussa 2015. Molemmat lakiuudistukset
toivat parannuksia ja uusia toimintatapoja lastensuojelutyöhön. Lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa siirrettiin lastensuojelutoimenpiteiden painopistettä
ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja avohuoltoon.
Lisäksi laki toi mukanaan kunnille velvoitteen laatia
suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Oulussa suunnitelma on nimeltä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015–2016. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman 26.1.2015 § 7 ja sen toteutumista
tulisi arvioida vähintään kerran valtuustokauden aikana. Suunnitelma on laadittu hyvinvointipalveluiden
ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä. Lisäksi suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut, työllisyyspalvelut, poliisi,
seurakunta ja eri järjestöt.
Suunnitelmassa tavoitteena on siirtää lastensuojelun
painopistettä sosiaalihuoltolain mukaisesti laitoshoidosta kevyempiin avohuollon palveluihin ja korjaavis-

ta toimista varhaiseen tukeen sekä vähentää lastensuojelun piirissä olevien lasten määrä. Suunnitelmassa
on lisäksi tavoitteita ja toimenpiteitä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiselle, kasvuolojen kehittämiselle, kasvatusta tukeville palveluille ja ehkäisevälle lastensuojelulle. Näitä toimenpiteitä tulisi edistää kaikissa kaupungin lasten- ja nuorten palveluissa.
Sosiaalihuoltolain 2015 suurimpia uudistuksia oli, että ehkäiseviä palveluja, esimerkiksi kotipalvelua saa
myös yleisinä perhepalveluina sosiaalihuoltolain kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun
asiakasmäärät ovatkin pienentyneet edellisvuodesta, kun asiakkaat ovat voineet saada palveluja muuta
kautta ja jo lastensuojelussa oleville asiakkaille on tehty palvelujen tarpeesta tarkistuksia.
Lain mukana tulleiden uudistusten vuoksi Oulussa
otettiin kotipalvelussa käyttöön palvelusetelit. Kaupungin oman toiminnan kotipalvelu ei pystynyt kattamaan uuden sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarvetta. Toiminta on aloitettu, eikä sosiaalipalveluista
saadun tiedon mukaan kielteisiä päätöksiä ole tehty
perhetyöstä tai kotipalvelusta.
Palvelua annetaan lainmukaisin kriteerein ja kriteeristö on käytännössä kokoajan keskustelun aiheena. Siitä
tullaan sosiaalipalvelujen mukaan tarkentamaan, jotta kuntalaiset saisivat palveluita tasapuolisesti. Sisällöllisesti sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ei juuri
eroa lastensuojelulain mukaisesta palvelusta, sillä samat työntekijät ja ostopalvelutuottajat tekevät sekä
sosiaalihuoltolain että lastensuojelun perhetyötä. Perhetilanteet ovat usein lastensuojelussa hankalampia ja
perhetyö tiiviimpää. Kummassakin perhetyössä asetetaan tavoitteet ja työ on suunnitelmallista.
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Lastensuojelun prosessi ja asiakasmäärät
Lastensuojelupalveluissa tehdään lastensuojelutarpeen selvitykset sekä tarjotaan lastensuojelun avo- ja
sijaishuollon palveluita. Asiakkaina ovat lapset ja heidän perheensä sekä jälkihuollossa olevat nuoret aikuiset. Perhehoito vastaa huostaan otettujen lasten
ja nuorten kanssa työskentelystä sekä jälkihuollosta.
Lastensuojelun virka-aikainen päivystys vastaa akuutteihin lastensuojelutilanteisiin. Vuonna 2015 lastensuojelun asiakkaita oli yhteensä 3 049. Asiakasmäärä
väheni 19 % edellisestä vuodesta.
Vuoden 2015 aikana Oulussa tehtiin yhteensä 3 622
lastensuojeluilmoitusta. Näistä yli 70 % on viranomaisten tekemiä. Jos lastensuojelutarpeen selvitys ei anna
aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin, asiakkuus päättyy. Selvityksiä tehtiin 1 653 lapselle, näistä asiakkuus
päättyi 1 161 lapsella ja jatkui noin 30 %:lla (492 lasta
ja nuorta). Edellisenä vuonna kuutoskuntien vertailussa asiakkuus päättyi Oulussa muita kuntia useammin
tähän vaiheeseen. Lastensuojelutarpeen selvitysten lisäksi on tehty sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioita 910 lapselle ja nuorelle (0–17-vuotiaat),
joissa 244:ssä on lastensuojelu ollut mukana.
Lasta ja perhettä tuetaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla, mutta jos tilanne vaatii, lapsi voidaan sijoittaa asumaan kodin ulkopuolelle. Oulussa vuoden aikana avohuollon asiakkaina oli 2 343 0-17 vuotiasta,
määrä laski edellisvuodesta 37,3 %. Uusia avohuollon
asiakkuuksia alkoi 612 (1514 vuonna 2014), joka on
noin 60 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sijoitettujen lasten määrä oli 620, heistä uusia lapsia oli 306
(366 vuonna 2014).
Jälkihuollon palvelut suunnataan lapsille ja nuorille (suurin osa 18–20-vuotiaita), joiden sijaishuolto on
päättynyt. Oulussa jälkihuollossa oli 231 lasta.
Lastensuojelun asiakasmäärät Oulussa vuosina
2014–2015
Lastensuojelun
asiakkaat

2014
(lkm)

2015
(lkm)

Muutos %
2014-2015

0–17-vuotiaat
asiakkaat yhteensä*

3 766

3 049

-19,0

Avohuollon asiakkaat,
0–17 v.

3 735

2 343

-37,3

Sijoitetut lapset,
0–17 v.

631

620

-1,7

Jälkihuollossa olleet
nuoret, 18–20 v.

234

231

-1,3

*Luvussa mukana kaikki vuoden aikana lastensujelun asiakkaana
olleet (0-17v.) henkilötunnus kertaalleen

Suurten kaupunkien vertailussa Oulu on erottunut
edukseen muihin verrattuna. Oulun lastensuojelun
asiakasmäärät ja sijoitettuna olleiden määrät ovat olleet alle Kuusikko-kuntien keskiarvon. Lisäksi avohuollon kustannukset ja sijoitettuna olleiden kustannukset
asiakasta kohden ovat Oulussa olleet huomattavasti alemmat kuin muissa kuutoskunnissa. Oulu tuottaa
palvelut edullisesti ja sijaishuollon alempia kustannuksia selittää perhehoitovaltaisuus. Sijoitusten hoitovuorokausista yli 80 % on perhehoitoa (kuusikon keskiarvo 58,7 %). Lasten raskaiden palvelujen kustannukset
ovat kuitenkin kasvaneet, mihin syynä on vanhempien päihdeongelmien vaikeutuminen joka on näkynyt
pienten lasten sijoituksina. Lisäksi nuorten sijoitukset
laitoshoitoon eivät ole vähentyneet. Näillä nuorilla on
vakava päihdeongelma.
Kuusikkovertailussa (2014) sosiaalityöntekijöiden lapsimäärä sosiaalityöntekijää kohden oli avohuollossa
84,9 (kuusikko 73,1) ja sijaishuollossa 30,8 (kuusikko
34,8). Kuutoskaupunkien tarkastelussa olivat mukana kaikki vuoden aikana avohuollon asiakkaina olleet
0-17 -vuotiaat. Lastensuojelupalveluissa vastaava luku laskettuna toteutuneesta työpanoksesta oli vuonna 2014 keskimäärin 61 ja tammi–lokakuussa 2015 60
asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Kuukausikohtainen asiakasmäärä vaihtelee 49–95 välillä kuukaudessa (pois lukien heinäkuu). Loma-ajat vaikuttavat asiakasmäärien vaihteluun. Valtakunnallisten suositusten
mukaan sosiaalityöntekijät pystyvät tekemään lastensuojelutyötä laadukkaasti, jos asiakkaita on 30–40 yhtä työntekijää kohden.

4.5.2 Tuloksellisuustarkastelua
Tuloksellisuustermi on kokoava käsite, jonka peruselementtejä ovat laatu, vaikuttavuus, henkilöstön aikaansaannoskyky, taloudellisuus ja tuottavuus. Käsite
on usein koettu lastensuojeluun huonosti sopivaksi ja
tuloksellisuuden rinnalla on voitu käyttää onnistumisen käsitettä (=onnistuminen asiakastyössä), sillä lastensuojelutehtäviä hoitavien tulisi olla erityisen selvillä työnsä vaikutuksista lasten ja perheiden elämään.
Myös tutkimuksissa on selvitetty, mitkä voisivat olla keskeisiä lastensuojelun tuloksellisuuden tekijöitä.
Sirkka Rousun (2007) tutkimuksessa keskeisiksi tekijöiksi nousivat vankka asiakaslähtöinen organisaatio,
osaaminen vastaa lastensuojelun ajankohtaisia vaatimuksia ja toimintaprosessit edistävät asiakkaan voimavaraistumista. Muina tekijöinä ovat muun muassa
vaikuttavuus, elämänlaadun kohentuminen ja lapsen ja nuoren kasvun riskiolosuhteiden väheneminen.
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Tekijöistä kolme ensimmäistä on perusedellytyksiä ylipäätään sille, että lastensuojelussa voitaisiin onnistua,
olla tuloksellisia.
Tuloksellisuuden osatekijöistä laatu ja vaikuttavuus
ovat keskeisiä lastensuojelun tuloksellisuustarkastelussa. Kuntaliitossa kehitetään numeerista mittaria, jolla voidaan arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös julkaissut vuonna
2014 lastensuojelun laatusuosituksen, jossa on linjattu
lastensuojelun laatua ensimmäistä kertaa suosituksella.
Laatusuositusta hyödynnettiin lastensuojelun arvioinnissa, ja tarkastuslautakunnan aloitteesta tehtiin arvioinnin tueksi kysely lastensuojelun henkilöstölle lastensuojelun laadusta. Kyselyssä henkilöstöä pyydettiin
arvioimaan omaa työtä, työyhteisön ja kunnan lastensuojelun laatua. Tulokset on esitetty kohdassa Lastensuojelun laatukysely henkilöstölle.

Tuloksellisuutta arvioitiin tässä ulkoapäin ja organisaatiosta saaduilla tiedoilla. Kattavampi arviointi lastensuojelun tuloksellisuudesta vaatisi laajempaa arviointia ja selkeästi määriteltyjä tuloksellisuustekijöitä.
Tarkastelu on kuitenkin suuntaa antava ja kehittämiskohteita tunnistava.

Lastensuojelun laatutekijöiden tarkastelua
Laatu on hyvä, kun koettu laatu vastaa asiakkaan odotuksia. Oulussa lastensuojelupalveluihin ollaan asiakaspalautekyselyn mukaan useimmiten tyytyväisiä.
Vastausten keskiarvo kyselyssä oli 3,6 tavoitteen ollessa > 4. Arttu-tutkimuskyselyssä (mukana 40 tutkimuskuntaa Suomesta), kuntalaiset olivat sitä mieltä,
että lastensuojelun palvelut on hoidettu Oulussa kohtalaisen hyvin, samoin perheneuvola. Sen sijaan lapsiperheiden kotipalvelu oli kyselyssä arvioitavista sosiaalipalveluista heikoimmin hoidettu.

Arttu-kysely 2015 Arviot sosiaalipalveluiden hoidosta kunnassa
(keskiarvot asteikolla 1–5)
0

1

2

3

4

Toimeentulotuki

2,78
2,98
3,02

Päihdepalvelut

2,97
2,94
3,04
3,13
3,08
3,25
2,88
2,84
2,97

Vammaisten palvelut
Lastensuojelun palvelut
Perheneuvola

2,62
2,75
2,84

Lapsiperheiden kotipalvelu

2,92
2,75
3,01

Vanhusten kotipalvelu

2,86
2,68
2,96

Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)

3,03
2,95
3,2

Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)
Oulu

Yli 100 000 as.kunnat

3,27
3,37
3,45

Kaikki ARTTU kunnat

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan sosiaalihuollon palvelusta. Muistutusten määrä laski edellisestä vuodesta, niitä tehtiin 19
kappaletta (25 vuonna 2014) lastensuojelusta. Lastensuojelun alueelta tehdyt muistutukset ovat koskeneet
sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelun toimintaa sekä
sijaishuoltoa. Muistutuksia tehtiin sosiaalihuoltopalveluista yhteensä 51, joista lastensuojelun osuus on 37 %.

Muistutusten käsittelyaikoja ei saatu lastensuojelupalveluista erikseen. Viitteitä muistutusten käsittelyajoista saadaan hyvinvointipalveluista, jossa vuonna 2015
muistutusten keskimääräinen käsittelyaika ylittää Valviran antaman 1-4 viikon suosituksen.
Vuoden 2012 alussa tuli voimaan lastensuojelulain
muutos, jonka mukaan lapsen sijaishuolto on järjes-
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tettävä ensisijaisesti perhehoidossa. Oulun kaupungin sijaisperheissä oli loppuvuodesta 2015 sijoitettuna 327 huostaan otettua, 0–18-vuotiasta lasta. Heistä
lähiverkostosijoituksessa oli 95. Sijaisperheitä on noin
250, pääasiassa Oulun seudulla. Kuusikko-vertailussa toimeksiantoon perustuvan perhehoidon osuus oli
Kuusikko-kaupunkien suurin, 81,3 %. Perhehoitopainotteisuus on Oulussa edelleen korkea, vaikka perhehoidon osuus hieman laski viime vuodesta. Perhehoitoa oli kaikista sijoitusvuorokausista 80 % kun
laitoshoidon osuus oli 20. Vuonna 2014 vastaavat
osuudet olivat 81 ja 19 prosenttia.
Perhehoitopainotteisuus vaikuttaa kustannuksia pienentävästi, sillä sijoitusten kustannukset ovat suurin menoerä lastensuojelun kokonaiskustannuksista.
Vaikka perhehoidon osuus on korkea, laitospaikkojen
määrää ei ole saatu tavoitteen mukaisesti laskemaan.
Käytössä oli laskennallisesti 92 paikkaa vuonna 2015
(omat lastenkodit 18, ostopalveluna 75) kun alkuperäinen talousarvio oli laadittu 78 paikalle. Ostolaitosten toteutuneet kustannukset olivat 5,8 miljoonaa euroa (alkuperäinen talousarvio 3,7 ja tilinpäätös 4,8 milj.
€ vuonna 2014).
Sosiaalityöntekijät pystyivät useimmiten vastaamaan
lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn ja lastensuojelutarpeen arviointeihin lain määräajassa. Lastensuojeluilmoituksista ajoissa käsiteltyjen (7 arkipv) osuus oli
keskimäärin 94 %. Vaihteluväli tammi–lokakuussa oli
89–99 %. Lastensuojelutarpeen selvityksistä käsiteltiin
86 % ajoissa (3 kk). Vaihteluväli tammi–lokakuussa oli
78–92 %.
Uuden sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla. Vuoden aikana laadittujen uusien ja tarkastettujen
asiakassuunnitelmien lukumäärä oli 1 407 (0–17-vuotiaat), kun avohuollossa oli asiakkaita joulukuussa noin
1 600 (uusia vuoden aikana 612). Sijaishuollon suunnitelmia oli tehty 303. Sijoitettuja lapsia oli 620, joista
uusia 306 lasta. Huostaan otetun lapsen vanhemman
erillisiä palvelusuunnitelmia oli tehty 99. Näillä tiedoilla arvioiden suunnitelmia on saatu tehtyä varsin hyvin,
mutta tilanne elää jatkuvasti.
Uudistunut perhehoitolaki nostaa perheiden valvonnan merkitystä. Oulussa on nimetty yksi henkilö valvontatehtäviin. Sijaisperheiden valvontaa tehdään
lastensuojelupalveluissa suunnitellusti. Valvonta perustuu lautakunnan hyväksymään valvontasuunnitelmaan. Valvonnan käytännön toteutus suunnitellaan
valvontatiimissä ja valvontaa on ohjeistettu. Valvon-
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nan toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle ja esimiehille. Viranhaltijat, joille käytännön valvontatyö on
delegoitu antavat lausuntoja, seuraavat Valviran ohjeistusta ja valvontaohjelmia ja tekevät yhteistyötä
aluehallintoviranomaisten ja muiden viranomaistahojen kanssa. Valvonta sovitetaan yhteen aluehallintoviraston ja Valviran valtakunnallisten painopisteiden
kanssa.
Vaikuttavuuteen katsotaan kuuluvaksi myös työnohjaus, jota on järjestetty lastensuojelupalveluissa ryhmäohjauksena kaikille halukkaille työntekijöille.

Lastensuojelun laatukysely henkilöstölle

Tarkastuslautakunnan aloitteesta tehtiin lastensuojelun henkilöstölle kysely. Kysymykset olivat ”keskustelun herättäjiä”, eivätkä kata kaikkea lastensuojelussa
tehtyä työtä tai sen laadun mittaamista. Vastauksilla
saatiin henkilöstön arvio omasta, työyhteisön ja kunnan lastensuojelutyön laadusta. Vastausprosentti kyselyssä oli 50,7 %.
Kysely perustuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatusuositukseen (2014). Tulokset on esitetty laatusuositusten neljästä eri teemasta. Tulosten
tulkinnassa ja suosituksissa on käytetty apuna lastensuojelun laatusuositusta.
1.

2.
3.
4.

Osallisuus lastensuojeluasiassa ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluita kehitettäessä
Lapsilähtöinen yhteinen palvelujärjestelmä ja eri
toimijoiden välinen yhteistyö
Osaavat ammattilaiset, tehtävänjako ja työn tuki
Moniulotteinen arviointi

Vastaukset on koottu taulukkoon, jossa on vastausten
keskiarvot (absoluuttiset), 95 % luottamusväli ja 2x2
vastausjakauma (eri mieltä/samaa mieltä)
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Lastensuojelun laatusuositusten arviointityökalu (pohjautuu Laatusuositukseen 2014)
Lapsen kanssa työskentelyn laatu

Vastausten
keskiarvo

95 %
vastauksista
välillä (1–100%)

Eri mieltä

Samaa mieltä

1. Minulla on jokaiselle lapselle oma tapaaminen

54 %

43–64

40 %

60 %

2. Olen saanut kumppanin työhöni lastensuojelun ulkopuolelta

72 %

63–81

13 %

87 %

3. Minulla on tarvitsemani tietotaito käytössä

68 %

60–76

18 %

82 %

4. Yhteinen arviointi on lapsen, vanhempien ja
yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollinen

79 %

73–85

7%

93 %

1. Työyhteisöllämme on keinoja tukea lapsikeskeistä
työskentelyä/osallisuutta

68 %

59–77

19 %

81 %

2. Meidän yksikön tekemä lastensuojelu on alueen
peruspalveluille tuttu ja turvallinen kumppani

66 %

58–74

19 %

81 %

Työyhteisön laadukas työskentely

3. Saamme kehittää työyhteisössä omia työtapojamme
lapsikeskeiseksi

65 %

55–76

30 %

70 %

4. Arvioimme työyhteisönä tekemäämme työtä

56 %

45–67

38 %

62 %

1. Kaupungin organisaatio tukee ratkaisuillaan lapsen
osallisuutta

35 %

26–44

69 %

31 %

Kunnan laadukas lastensuojelutyö

2. ”Monialainen yhteistyö” on johdon aktiivisessa suojeluksessa

56 %

48–64

46 %

54 %

3. Lastensuojelun työntekijöillä on mahdollisuus
kartuttaa osaamistaan, kehittää ja tutkia omaa työtään

44 %

36–52

60 %

40 %

4. Lastensuojelun laatua arvioidaan yhdessä
työntekijöiden, johdon ja asiakkaiden kanssa

34 %

26–42

79 %

21 %

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
Kysymysten laatija: Tiina Muukkonen Lastensuojelun käsikirja, THL
				

Osallisuus lastensuojelussa
Lasten ja nuorten osallisuus on herättänyt paljon keskustelua lastensuojelulain tultua voimaan 1.1.2008.
Tarkoituksena on saada lapset ja nuoret osallistumaan
arkiseen työskentelyyn lastensuojelussa. Lapsen tulisi
saada kokemus, että hänet on huomioitu prosessin jokaisessa vaiheessa.
Useimmat vastanneista pystyvät järjestämään lapselle
oman tapaamisen, mutta säännölliseen ja tiheään tapaamiseen ei kyselyn perusteella ole mahdollisuutta.
Yksittäisessä vastauksessa tuli esille, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat liian suuria, jotta lapsia voisi tavata säännöllisesti ja tapaamisia on lasten
kanssa liian harvoin. Suositukseen 2 tuntia/kuukausi ei
ole mitenkään mahdollista päästä ja tapaamisen väli
voi olla yli puoli vuotta.
Henkilöstön mukaan työyhteisöillä on hyvin keinoja
tukea lapsikeskeistä työskentelyä (vastaukset välillä
59–77 %) ja osallisuutta, mikä on hyvä tulos. Tämä voi
tarkoittaa käytännön tasolla esimerkiksi työnohjausta.
Sen sijaan työntekijöillä on tunne siitä, että kaupungin
organisaatio ei tue lapsen osallisuutta. Vastaukset si-

joittuivat välille 26–44 %, mikä oli tämän teeman (osallisuus lastensuojelussa) alhaisin tulos. Lasten, nuorten
ja perheiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä
voidaan toteuttaa muun muassa asiantuntijaryhmien toiminnalla, kuulemistilaisuuksilla ja koulutuksilla.

Lapsilähtöinen yhteinen palvelujärjestelmä ja
eri toimijoiden välinen yhteistyö
Lastensuojelun laatusuosituksen teema yhteisestä
palvelujärjestelmästä vei työntekijöiden arviointia lastensuojelun omaa toimintaa laajemmalle. Asiakkaana
oleva lapsi ja perhe on usein asiakassuhteessa monen eri toimijan kanssa, joten yhteisen palvelujärjestelmän tarkastelu ja toimivuus on välttämätöntä. Lastensuojelun tavoitteena on, että lapsi ja nuori tulee
autetuksi ja lapsen tai nuoren hätä havaitaan riippumatta siitä, missä lapsi tai nuori asuu ja mitä palveluja hän käyttää.
Kyselyyn vastanneista 87 % on samaa mieltä siinä, että on saanut kumppanin työhön lastensuojelun ulkopuolelta eli lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei koe
jäävänsä yksin asiakasasiassaan. Työntekijät hyödyn-
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tävät muiden ammattilaisten osaamista silloin, kun se
on tarpeen lapsen tai nuoren edun mukaisen palvelun löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Oman yksikön tekemä lastensuojelutyö on vastausten mukaan muille
ulkopuolisille toimijoille tuttu ja turvallinen kumppani eli palveluiden tunnettavuus on melko hyvä. Sen sijaan henkilöstöstä hieman yli puolet oli yhtä mieltä siitä, että ”monialainen yhteistyö” on johdon aktiivisessa
suojeluksessa. Monialainen yhteistyö viittaa ensisijaisesti eri hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön. Tulos
on hieman yllättävä, sillä monialainen yhteistyö on ollut jo pitkään tavoitteena.

Osaavat ammattilaiset, tehtävänjako ja työn tuki
Lastensuojelu vaatii työntekijöiltään erityistä osaamista. Kun vastaukset jaetaan kahteen osaan (eri mieltä/
samaa mieltä), 82 % oli sitä mieltä, että osaaminen
oli riittävää. Tulokset laskivat kun tarkasteltiin, miten
omassa työyhteisössä on mahdollisuus kehittää omia
työtapoja lapsikeskeiseksi. Alle puolet henkilöstöstä
(ka 44 %) oli sitä mieltä, että työntekijöillä on mahdollisuus kartuttaa osaamistaan, kehittää ja tutkia omaa
työtään. Sekä johdon että työyhteisön olisikin aika
ajoin pysähdyttävä arvioimaan sitä, miten lastensuojelun työntekijöiden työaika tosiasiallisesti jakautuu.

Moniulotteinen arviointi
Vastauksissa noin 80 % työntekijöistä oli samaa mieltä
siitä, että on mahdollista tehdä yhteistä arviointia lapsen, vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tulos on erittäin hyvä. Työyhteisönä arviointia ei tehdä enää niin laajasti, vaan vastaukset vaihtelivat 45–
67 %:n välillä ja enää reilusti alle puolet henkilöstöstä (vaihteluväli 26–42 %) arvioi lastensuojelun laatua
yhdessä työntekijöiden, johdon tai asiakkaiden kanssa. Vastauksista käy ilmi, että asiakkaan tilanteen arviointi on kiinteä osa lastensuojelun asiakasprosessia,
jota tehdään virkavastuulla, mutta lastensuojelun tulisi tehdä oman toimintansa arviointia myös laajemmin.
Vapaissa palautteissa työyhteisöt saavat kiitosta siitä,
että toimintatavoista ja työstä keskustellaan työyhteisöissä. Keskusteluja käydään työnjaosta ja resurssien
riittävyydestä suhteessa työtehtäviin. Valtaosa vastanneista on kuitenkin sitä mieltä, että työn vaikutusten
arviointi- ja kehittämistyölle ei ole lainkaan aikaa, arviointia ei juuri tehdä tai kehittämiselle on liian vähän
aikaa. Henkilöstön mielestä pitäisi ehdottomasti olla
tällaista arviointia enemmän.
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Lastensuojelun vaikuttavuudesta
Vaikuttavuus on yksinkertaistaen yhtä kuin tavoitellut
positiiviset vaikutukset asiakkaassa. Tässä arvioinnissa lasten ja perheiden toimintakyvystä ei ole tietoa eli
vaikuttavuustietoina tarkasteltiin henkilöstön tavoitettavuutta, tuen saatavuutta ja lastensuojelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nämä ovat tärkeitä vaikuttavuuden osatekijöitä, mutta niistä ei voi suoraan
päätellä vaikuttavuutta. Käytännössä lapsi- ja perhekohtaista arviota tehdään koko työskentelyn ajan tarvittavista ja vaikuttavista tukitoimista.
Lastensuojelupalveluilla on myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta se jätetään tässä arvioinnin ulkopuolelle, poikkeuksena lakisääteiset määräajat, joiden
todettiin lastensuojelussa useimmiten toteutuvan.
Vaikuttavuutta on parannettu lastensuojelupalveluissa niin, että on lisätty perheiden palvelujen saatavuutta ilta- ja viikonloppuisin ostamalla perhetyön palveluja
ja kotipalvelua oman toiminnan lisäksi. Tuen saatavuudessa on kuitenkin vielä jonkin verran ongelmia, tukihenkilöitä ja tukiperheitä on todettu olevan liian vähän
eivätkä mielenterveys- ja päihdepalvelut pysty aina vastaamaan kiireelliseen ja tiheään palvelutarpeeseen.
Uusimman Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen
2015 mukaan lastensuojelussa olisi edellisen vuoden
tapaan puutteita henkilöstön tavoitettavuudessa. Asiakas ei tavoita viranomaisia ja työntekijöitä, eikä asiallisiin yhteydenottoihin vastata. Näitä puutteita ovat
tuoneet esiin niin vanhemmat, sijaishuollossa olevat
lapset kuin sijaisperheetkin.
Laatua ja työprosesseja, asiakkaan kuulemista ja osallisuutta määrittää lainsäädäntö ja lastensuojelun laatusuositukset. Työntekijöiden koulutus ja osaaminen
on tärkeä osa työn laatua ja sitä tuetaan täydennyskoulutuksella (perheterapiakoulutus, lakikoulutukset,
Pride-koulutus ja muut sisällölliset koulutukset, teemapäivät) ja esimiestyöllä. Laadun seurantaa tekevät
sisäisesti palvelupäälliköt ja esimiehet.

Lastensuojelulle asetetut tavoitteet

Hyvinvointipalveluissa lastensuojelulla on usean vuoden ajan ollut valtuustoon nähden kaksi päätavoitetta,
lastensuojelun asiakkaiden ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän väheneminen. Vuonna 2015 tavoitteissa ei tavoitetasoja aivan saavutettu, mutta lastensuojelun asiakkaiden ja sijoitusten määrät laskivat
edellisestä vuodesta.
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1. Lastensuojelun asiakkaiden osuus 0–17-vuotiaiden ikäluokasta laskee, tavoitetta ei saavutettu
Lastensuojelun asiakkaana oli 7,1 % 0–17-vuotiaista
vuonna 2015, kun tavoite oli 6,8 %. Vuonna 2014 lastensuojelun asiakkaana oli 8,4 % (3 766 lasta) ikäluokasta.
Oulussa kuntaliitoksen jälkeen suhdeluvut paranivat eikä luvuissa ole kuntaliitosvuosien jälkeen selkeää nousua. Lastensuojelupalveluiden varovaisen arvion mukaan tästä voitaisiin tehdä johtopäätös, että

ehkäisevän työn vaikutukset alkaisivat näkyä. Kuusikko-kuntien vertailussa ainoastaan Espoo, jossa palvelutarve on arvioitu alhaisemmaksi kuin muissa suurissa kaupungeissa, pärjää vertailussa Oulua paremmin.
Alla olevassa kuviossa on kuvattu lastensuojelun asiakasmäärän kehitystä suhteessa samanikäiseen väestöön vuosina 2010–2014.

Lastensuojelun 0–17-vuotiaiden asiakkaiden osuus samanikäisestä väestöstä
kuutoskaupungeissa 2010–2014
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2. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus
0–17-vuotiaasta väestöstä (%), tavoite toteutui
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten
osuus oli 1,38 prosenttia 0–17-vuotiaista, tavoitetasoa 1,5 % ei aivan saavutettu, mutta tavoite toteu-

tui. Osuus on pysynyt miltei ennallaan vuosina 2013–
2015. Vuonna 2014 kodin ulkopuolelle sijoitettujen
lasten osuus oli 1,41 % (631 lasta).

Kodin ulkopuolelle vuonna 2014 sijoitettuna olleiden 0–17-vuotiaiden osuus (%)
samanikäisestä väestöstä kuutoskaupungeissa
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Lastensuojelulle on asetettu tavoitteita myös kaupunkistrategiassa, palvelujen järjestämisohjelmassa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Tavoitteet
ovat hyvin samansuuntaisia eli lastensuojelun painopistettä siirretään kevyempiin palveluihin ja lastensuojelun piirissä olevien lasten suhteellista määrää pyritään laskemaan. Hyvinvointisuunnitelmassa, joka on
lastensuojelulain (417/2007 12§) mukainen suunnitelma, on lisäksi tavoitteita ja toimenpiteitä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiselle ja monitoimijaisesti järjestetyille palveluille, kasvuolojen kehittämiselle,
kasvatusta tukeville palveluille sekä ehkäisevälle lastensuojelulle. Näitä toimenpiteitä tulisi kaikissa lasten
ja nuorten palveluissa kaupungissa edistää.
Paljon palveluita tarvitsevat tai riskissä joutua niihin
voidaan tunnistaa muun muassa neuvoloissa, sosiaalipalveluissa, kouluterveydenhuollossa, oppilashuollossa, päivähoidossa, terveysasemien vastaanotolla,
perhepalveluissa, lasten- ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä (Lanu), erikoissairaanhoidossa, poliisin palveluissa, yhteispäivystyksessä (Osyp). Lastensuojelupalveluiden mukaan tavoitteiden suuntaan on edetty
hyvinvointikeskuksiin määriteltyjen toimintaperiaatteiden sekä uuden sosiaalihuoltolain muutosten vaikutuksesta.

Henkilöstön aikaansaannoskyvystä
Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioitiin tarkastelemalla yleisesti henkilöstöasioita ja niille asetettuja tavoitteita. Lastensuojelussa toteutunut työpanos väheni vuonna 2015. Henkilöstön määrä pysyi edellisen
vuoden tasossa. Loppuvuodesta lastensuojelussa oli
noin 80 virkaa ja tointa sekä sijaisia 20 joista epäpätevien määrä oli 11. Epäpätevien työntekijöiden määrä
ei ole Oulussa ongelma, sillä lastensuojelupalvelujen
mukaan vapaina oleviin paikkoihin on saatu hyvin päteviä hakijoita. Asiakasmäärä sosiaalityöntekijällä on
yli valtakunnallisten suositusten ja silloin riskinä on,
että suuret asiakas- ja työmäärät aiheuttavat lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten, heidän
perheidensä, mutta myös työntekijöiden oikeusturvan
vaarantumisen.
Kaupungin henkilöstöohjelma sisältää useita henkilöstön hyvinvointia koskevia tavoitteita, joista tässä on tarkasteltu muutamia. Kunta10-kyselyssä nousi
esille, että 64 % henkilöstöstä koki täydennyskoulutuksen riittämättömäksi. Toisaalta tarkastuslautakunnan henkilöstölle tehdyssä kyselyssä noin 68 % (keskiarvo) oli sitä mieltä, että tarvittava tietotaito on työssä
käytössä. Työssä on ollut työntekijöiden mukaan pal-
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jon muutoksia (4,65/5) ja muutokset koetaan pääosin
kielteiseksi. Vastaajista 60 % kokee, ettei heillä ole vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin. Henkilöstö kokee
työpaineen kovaksi (3,85/5), mutta samalla työ on hallittavissa (3,64/5). Sairauspoissaolot vähenivät toimintavuoden aikana 4,4 % (tilinpäätös 2014 4,6 %).

Taloudellisuudesta
Sosiaalisen hyvinvoinnin toimintakatteen ylitys muutetusta talousarviosta oli 1,7 miljoonaa euroa (tulot
alittuivat 0,8 milj.€ ja menot ylittyivät 0,9 milj.€). Lastensuojelun laitosostot ylittyivät 0,4 miljoonaa euroa
sekä uuden sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja
perhetyö ylittyivät ostopalveluissa 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi ylittyi ennalta ehkäisevä toimeentulotuki
0,3 miljoonaa euroa. Ylityksestä suurin osa kohdistui
lastensuojelupalveluihin.
Ylityksen syynä ovat erityishuollon yksikön lisääntyneet ostopalvelut ja laitospaikkojen määrän kasvu lastensuojelussa ja perhehoidossa. Lisäksi ylitystä
aiheutti myös se, että sosiaalihuoltolain muutoksesta johtuvaa kustannusten nousua ei ollut huomioitu
vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa. Lasten raskaimpien palvelujen kustannukset kohosivat jopa 10,7 %
ollen 933 €/alle 18-vuotias (843 euroa/lapsi tilinpäätöksessä 2014).
Lastensuojelussa toimintaa sopeutettiin taloudelliseen tilanteeseen vuoden 2015 aikana. Asiakasmäärien ja kustannusten vähentämisen lisäksi sopeuttamistoimenpiteet ovat kohdistuneet palveluverkkoon.
Onnelan lastenkodin toiminta loppui suunnitellusti
lokakuussa 2015. Metsolan lastenkodin (14 paikkaa)
toiminta on suunnattu haasteellisesti käyttäytyvien,
usein päihdeongelmaisten nuorten hoitoon. Metsolan käyttöaste oli 77,4 % ja toteutunut vuorokausihinta 357,50 euroa. Asiakaskohtaiset laitoskustannukset ovat kasvaneet, koska ostolaitospaikkoja on ollut
enemmän käytössä valtion ylläpitämissä erityishuollon yksiköissä ja puitesopimuksen ulkopuolisissa laitoksissa, joissa keskihinta oli 490 euroa vuorokausi.
Tavoitteena oli, että vuoden loppuun mennessä käytössä olisi yhteensä 80 laitospaikkaa. Laitospaikkoja oli
käytössä 92 (omat lastenkodit 18, ostopalveluna 75 ja
7 erityiskorvattavaa) Ostolaitospaikkojen sijoitusvuorokausien määrä on lisääntynyt 16 % vuodesta 2014.
Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat 30 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 miljoonaa. Kustannusten nousun syynä on, että nuoret
tarvitsevat erityistä tukea enemmän ja sijoitusajat ovat
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pidempiä. Sijoitusten kustannukset ovat suurin menoerä lastensuojelun kokonaiskustannuksista.

siitä, että heillä ei ole riittävästi aikaa kohdata lasta eikä kartuttaa osaamistaan, kehittää ja tutkia omaa työtään.

Tuloksellisuustarkastelun tuloksia

Lastensuojelun henkilöstöresurssin tulisi mahdollistaa
vuorovaikutustyö ja osallisuuden toteutuminen. Lastensuojelun organisointi vaihtelee paljon alueittain,
siksi jokaisen työyhteisön tulisi selventää, mikä henkilöstön määrä ja asiakkaan asiaan käytettävissä oleva ajallinen panos on sopiva heidän lastensuojelutyöhönsä, huomioiden esimerkiksi alueelliset, sisällölliset
ja asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyvät tekijät.

Tuloksellisuustarkastelussa käytetyt mittarit on koottu taulukkoon Lastensuojelun tuloksellisuustarkastelua
2015. Tuloksellisuutta arvioitiin laadun, vaikuttavuuden, henkilöstön aikaansaannoskyvyn ja taloudellisuuden näkökulmasta ja verrattiin tuloksia asetettuihin tavoitteisiin tai muihin kriteereihin. Tarkastelu on
suuntaa antava, kehittämiskohteita tunnistava ja hieman tavallista toiminnan arviointia kattavampi.
Lastensuojelun laatutavoitteet toteutuivat tuloksellisuuden osa-alueista kaikkein parhaiten, kokonaan tai
osittain toteutui 7/8 käytetyistä mittareista. Palvelurakenteen perhehoitopainotteisuus, lastensuojelun
valvonta ja työnohjauksen järjestäminen toteutuivat
hyvin. Varsin hyvään tulokseen päästiin myös asiakastyytyväisyydessä ja lakisääteisten määräaikojen toteutumisessa. Myös muistutusten määrä väheni. Työntekijöillä on riittävästi osaamista eivätkä työntekijät jää
yksin asiakasasioissaan. Henkilöstölle tehdyssä laatukyselyssä vahvistui käsitys lapsen kanssa työskentelyn
laadusta, samoin työyhteisöissä tehtävästä laadukkaasta työstä. Tulosten perusteella voidaankin kysyä,
viestitäänkö paikallisesti lastensuojelumme hyvästä
laadusta ja sen eteen tehtävistä kehittämistoimista.
Tarkastelluista vaikuttavuustekijöistä ei voi suoraan
päätellä lastensuojelun vaikuttavuutta. Lasten ja perheiden toimintakyvystä ei ollut tietoa ja vaikuttavuutta
arvioitiin muilla tekijöillä kuten tavoitteiden toteutumisella, tuen saatavuudella, lakisääteisten määräaikojen toteutumisella ja henkilöstön tavoitettavuudella.
Näistä tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain kolme. Tuen saatavuudessa on ajoittain ongelmia. Työntekijöitä ei myöskään saada kiinni, eikä asiallisiin yhteydenottoihin vastata (sosiaaliasiamiehen selvitys
2015).
Henkilöstön aikaansaannoskykyä mittaavat tavoitteet toteutuivat hyvin, 7/5 mittarista toteutui kokonaan tai osittain. Sosiaalityöntekijöiden liian suuri
asiakasmäärä ja Kunta10-tutkimusten tulokset heikensivät tulosta. Henkilöstö kokee työpaineen kovaksi ja työssä tapahtuu paljon muutoksia, joihin heillä ei
ole vaikutusmahdollisuuksia. Täydennyskoulutuksen
koki riittämättömäksi yli puolet työntekijöistä. Arvioinnissa tehdyn kyselyn perusteella suuri osa vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että työssä tarvittava
tietotaito on käytössä. Työntekijöillä oli myös tunne

Taloudelle asetetut tavoitteet jäivät toteutumatta.
Lasten raskaimpien palvelujen kustannukset kasvoivat. Laitospaikkojen määrä kasvoi ja lastensuojelun
laitosostot ylittyivät. Nuoret tarvitsevat erityistä tukea
enemmän ja sijoitusajat ovat pidempiä kuin aikaisemmin.
Johtopäätökset
Lapsi joutuu lastensuojelun piiriin usein vanhempien päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien takia. Avun tarpeessa olevilla lapsilla, nuorilla ja yleensä
lapsiperheillä on yhä useammin monia ongelmia arjessaan ja elämänhallinnassaan. Lastensuojelulaitoksiin sijoitetaan myös nuoria, joilla on vakava päihdeongelma. Päihdeongelmaisille ei ole riittävästi hoitoa
tarjolla ja lastensuojelulaitokseen sijoittaminen jää liian usein ainoaksi vaihtoehdoksi.
Sosiaalihuoltolain uudistus mahdollisti sen, että perhepalveluiden palvelut saadaan suoraan ilman lastensuojelun asiakkuutta. Osin tästä syystä lasten määrä
lastensuojelussa on lähtenyt laskuun. Samoin tavoitteet, jotka kohdistuvat lastensuojelun asiakasmäärän
ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrään vähentämiseen, ovat toteutuneet.
Lastensuojelun henkilöstölle tehdyssä laatukyselyssä nousi esille useita positiivisia asioita lastensuojelussa työskentelystä. Työyhteisöt saivat vapaissa palautteissa kiitosta toimintatavoista ja siitä, että työstä
keskustellaan työyhteisöissä. Lisäksi koettiin, että työyhteisöillä on hyvin keinoja tukea lapsikeskeistä työskentelyä.
Henkilöstön mielestä asiakasmäärät ovat kuitenkin
liian suuria, eikä varsinkaan lasten ja nuorten säännölliseen tapaamiseen ole kyselyn perusteella mahdollisuutta. Lastensuojelulaki ei määritä enimmäisasiakasmääriä, mutta lastensuojelualan toimijat ovat
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linjanneet asiakasmäärän 20–30, korkeintaan 40 asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohti. Oulussa asiakasmäärät ovat olleet noin 60 asiakasta yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Työntekijöillä oli myös tunne siitä, että
kaupungin organisaatio ei tue lapsen osallisuutta. Jos
lasten osallisuutta lastensuojelussa halutaan kuntatasolla todella vahvistaa, on välttämätöntä, että huolehditaan siitä, että lapset, nuoret ja perheet otetaan
mukaan kehittämään palveluja ja he pääsevät mukaan
lastensuojelun suunnitelmien tuottamiseen.
Hieman yllättäen kyselyssä nousi edelleen esille, että jo kauan tavoitteena ollut ”monialainen yhteistyö”
ei vielä toimisi aivan parhaalla mahdollisella tavalla.
Monialainen yhteistyö viittaa ensisijaisesti eri hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön. Syvä organisaatiokulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä. Vanhoja rakenteita, yhteistyön toimintatapoja ja ammatillisia
rooleja on vaikea muuttaa. Muutosta kuitenkin tarvitaan, koska sosiaalipalveluiden asiakkaiden ongelmat
ovat hyvin monelta eri alueelta eikä yhden asiantuntijan tietotaito riitä aina niitä ratkaisemaan. Valtaosa
vastanneista oli myös sitä mieltä, että työn vaikutusten arviointia ei juuri tehdä tai kehittämiselle on liian
vähän aikaa. Henkilöstön mielestä pitäisi ehdottomasti olla tällaista arviointia enemmän.

Tuloksellisuudesta ei ole mahdollista päätyä kokonaisarviointiin, mutta voi todeta, että työn perusedellytykset kuten asiakaslähtöisyys, osaaminen ja
toimintaprosessit, jotka edistävät asiakkaan voimavaraistumista, ovat kunnossa. Esimerkkinä tukitoiminnoista ovat hyvinvointineuvolat, tukiperhetoiminta,
taloudellinen tuki, lomaperhetoiminta, päiväperhekuntoutus, koululaisten kuntoutus, Lapset puheeksi
-mallin käyttöönotto, kotipalvelu ja perhetyö. Voimavaraistumista tukee myös se, että kaikkien kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tehostettu palvelutarpeen
arviointi tehdään yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Lastensuojelun asiakkuuteen ei
tarvitse enää siirtyä sen vuoksi, ettei palveluja saa peruspalvelusta.
Tuloksellisuuskeskustelua on käyty paljon siitä, miten asiakastyössä arvioidaan vanhempien kyvykkyyttä huolehtia lapsestaan ja vähemmän siitä, miten lastensuojelun organisaatiossa seurataan ja arvioidaan
lastensuojelutyössä onnistumista. Tämä on kuitenkin
tärkeää, sillä lastensuojelutehtäviä hoitavien on tärkeä
olla selvillä työnsä vaikutuksista lasten ja perheiden
elämään. Lastensuojelussa tehtävät ratkaisut voivat
vaikuttaa lapsen ja koko perheen elämään ja tulevaisuuteen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
lastensuojelun laitoshoidolla ei voida korvata päihdehoitoa tai sairaanhoitoa. Nuorille tarjottava
päihdehoidon palveluvalikoima ei ole riittävää ja lastensuojelulaitokseen sijoittaminen on usein ainoita vaihtoehtoja vaikeasti päihdeongelmaiselle nuorelle. Myös psyykkisesti oirehtivia lapsia sijoitetaan lastensuojeluperustein laitoksiin, vaikka he voisivat hyötyä psykiatrisesta hoidosta.
Sosiaalityöntekijän asiakasmäärän todettiin olevan yli valtakunnallisten suositusten. Lastensuojelulaki korostaa lapsen asianosaisuutta kaikissa lastensuojeluprosessin vaiheissa. Liian suuret asiakasja työmäärät vaikuttavat lastensuojelun asiakkaina olevien osallisuuden heikentymiseen. Lasten,
nuorten ja perheiden kokemus kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta on lastensuojelun periaatteena keskeinen ja tähän organisaation tulee tarjota mahdollisuuksia.
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Lastensuojelun tuloksellisuustarkastelua vuonna 2015
LAATU

KRITEERI

TOTEUMA

Asiakaskyselyn
tulokset

Asteikko 1–5
Hyvinvointipalveluiden
tavoite >4

Hyvinvointipalveluiden tavoitetta > 4 ei saavutettu.
Oma kysely: ka 3,6 (tulosten vaihteluväli 2,97-4,13), hyvä tulos
Arttu-kysely ka 2,9

Muistutukset

AsiakasL 23 §

Muistutusten määrä on laskenut. Muistutuksia 19 (25 vuonna 2014).
Käsittelyajat hyvinvointipalveluissa ylittävät suositukset.

Palvelurakenne
(osuus % sijoituksista)

Lastensuojelulaki 50 §
Perhehoito
painotteisuus

Perhehoitopainotteisuus toteutuu, vuonna 2015 hieman laskenut
2015: 80%/20% perhehoito/laitoshoito vrk
2014: 81%/19 % perhehoito/laitoshoito vrk

Keskimääräiset
odotus-ja
käsittelyajat

Lakisääteiset
määräajat

Palvelutakuun laissa säädetyt määräajat ovat ehdottomia.
Keskimääräiset käsittelyajat:
Lastensuojeluilmoitukset (7 vrk) 94% ajoissa käsitellyt (vaihteluväli 99–88%)
Lastensuojelutarpeenselvitykset (3 kk) 86 % valmistunut määräajassa.
Lasten huolto-ja tapaamisoikeusselvitykset (4 kk tavoiteaika) ei ole toteutunut Uuden SosHLn määräaikojen toteutumisia ei saada tällä hetkellä
järjestelmistä.

Asiakassuunnitelmat

Lastensuojelulaki
30 § 1

Saatujen tietojen perusteella asiakassuunnitelmien teko on vastannut
edellisen vuoden tasoa.
Asiakasuunnitelmat 1–11/2015 tehty 1 124 asiakkaalle (noin 1 580 avohuollon asiakasta).
Vuoden lopussa suunnitelmia 1 407 (0–17 v.) ja noin 1 600 avohuollon
asiakasta (612 uutta)
Sijaishuollon suunnitelmia 303 (uusia lapsia sijaishuollossa 301; 2015)

Sijaisperheiden
valvonta

SospaL 922/2011,
PHL (312/1992)

Valvontaa tehdään suunnitelmallisesti. Valvonnalla lisätään palvelujen
laatua (Ulkoisen tarkastuksen yksikössä tehty tarkastus).

Tarkastuslautakunnan
kyselyn tulokset

THL:n lastensuojelun
Laatusuositus 2014

Tulokset esitetty kappaleessa Lastensuojelun laatusuositukset (2014),
henkilöstölle tehdyn kyselyn vastausprosentti 50,7
A. Lapsen kanssa työskentelyn laatu vastausten keskiarvo 68 %
B. Työyhteisön laadukas työskentely vastausten keskiarvi 64 %
C. Kunnan laadukas lastensuojelutyö 42 %

Työnohjaus

Järjestetty ryhmäohjauksena kaikille halukkaille työntekijöille.

VAIKUTTAVUUS

KRITEERI

TOTEUMA

Hoitohenkilökunnan
helppo tavoitettavuus

Yhteydenotot sosiaaliasiamiehelle, oma
seuranta.

Lastensuojelun oma arvio: asiassa kehitettävää
Vuonna 2015 sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan viranomaisia ja
työntekijöitä ei saa kiinni eikä asiallisiin yhteydenottoihin vastata.
Vuonna 2014 tyytymättömyys kohdistui henkilöstön tavoitettavuuteen.

Lakisääteisten tavoitteet (yhteiskunnallinen vaikuttavuus)

Lakisääteiset
määräajat

Lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajoissa jonkin verran
parannettavaa.

Tuen saatavuus

Tuen saatavuus

Tukihenkilöitä ja tukiperheitä ei ole riittävästi
Mielenterveys-ja päihdepalvelut eivät pysty aina vastaamaan
kiireelliseen ja tiheään palvelutarpeeseen.

Lastensuojelun
asiakkaiden osuus
0–17 vuotiaiden
ikäluokasta laskee.

Valtuustoon nähden
sitova tavoite
Lastensuojelun
asiakkaiden osuus
0-17-vuotiaiden
ikäluokasta laskee.
Tavoitetaso 6,8 %

Tavoitetasoa ei saavutettu vaikka laskua asiakkaiden määrässä
tapahtui.
Tilinpäätös 2015 7,1 % (TP 2014 8,4 %)

Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten
osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä (%)

Valtuustoon nähden
sitova tavoite
Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten
osuus kääntyy
laskuun.
Tavoitetaso 1,5 %

Tavoite toteutui
Tilinpäätös 2015 1,38 % (TP 2014 1,42 %)
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HENKILÖSTÖN
AIKAANSAANNOSKYKY

KRITEERI

TOTEUMA

Henkilöstö

Henkilöstön määrä ei
kasva

Henkilöstömäärä pysynyt ennallaan.
Palkallinen työpanos (-6,1 %) ja toteutunut työpanos (-6,5 %) vähentyneet.

Pätevien työntekijöiden osuus

Lastensuojelupalvelut
(oma seuranta)

80 vakanssia/sijaisia 20, epäpäteviä 11
Avoimiin paikkoihin on saatu hyvin päteviä hakijoita.

Sosiaalityöntekijöiden
asiakasmäärä

Valtakunnallinen
suositus 30 lasta/
sosiaalityöntekijä

tammi–lokakuu 2015 55–60 lasta /työntekijä
(2014 61 asiakasta/työntekijä) kuukausikohtainen asiakasmäärä
vaihtelee 49-95; ka 56/kk pl.heinäkuu

Koulutus

Työhyvinvointikysely
(Kunta10)

Täydennyskoulutuksen koki riittämättömäksi 64 % vastaajista.
Tarkastuslautakunnan tekemän kyselyn perusteella 68 % henkilöstöstä oli
sitä mieltä, että tarvittava tietotaito on käytössä.

Työssä tapahtuneet
muutokset

Työhyvinvointikysely
(kunta10)

Työssä tapahtuu paljon muutoksia 4,65/5 ja muutokset koetaan
kielteisiksi. 60 % vastaajista kokee, ettei ole vaikutusmahdollisuuksia
muutoksiin.

Työpaine

Työhyvinvointikysely
Kunta10 tulokset

Henkilöstö kokee työpaineen kovaksi 3,85/5, mutta kokevat, että työ on
hallittavissa 3,64/5

Sairauspoissaolot

Vähenee

Sairauspoissaolot lastensuojelussa vähenivät 2015 3,6 % (2014 4,9 %)

TALOUDELLISUUS
(ja tuottavuus)

KRITEERI

TOTEUMA

Lasten raskaiden
palveluiden
kustannukset

Valtuustoon nähden
sitova tavoite
Kustannukset €/alle 18
v. kääntyy laskuun

Kustannukset kasvoivat 10,7 %
933 €/alle 18 v. (TP 2014 843€/lapsi)

Rakenteelliset
tavoitteet

Laitoskäytön
väheneminen

Laitospaikkojen määrä kasvoi.
Laitospaikkoja käytössä 93 (omat lastenkodit 18 paikkaa ja ostopalveluna
75 paikkaa, joista 7 erityiskorvattavaa), tavoite 80

Lastensuojelun
kustannukset

Lastensuojelun kuusikko vertailu 2014
Kustannukset verrattuna edelliseen vuoteen

Kuusikkokuntiin verrattuna alhaisimmat kustannukset vuonna 2014
Vuosi 2014: kokonaiskust. 26,3 milj.€
(avohuolto 5,6 milj.€, sijaishuolto 20,7 milj.€)
Vuosi 2015: kokonaiskust. 28,1 milj.€
(avohuolto 6,3 milj.€, sijaishuolto 21,8 milj.€)
Kustannuksissa nousua edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 %
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4.6 Päihdepalvelut
Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena olivat päihdepalvelut ja siinä erityisesti korjaava päihdetyö eli
päihdetyön erityispalvelut. Tavoitteena oli selvittää päihdehoidon palvelujen vaikuttavuutta ja sitä toteutuvatko päihdepalveluille asetetut tavoitteet eli toimiiko palvelujärjestelmä.
Oulussa yhdistettiin päihde- ja mielenterveyspalvelut samaan palveluyksikköön jo vuonna 1994 ja mielenterveys- ja päihdepäivystys siirtyi samoihin tiloihin joulukuussa 2013. Toiminta on hallinnollisesti osa terveyspalveluja. Päihdehoidon avo- ja laitoshoidon palvelut sekä korvaushoito tuotetaan lähes kokonaan kaupungin
omana toimintana.
Päihdehuoltolain (17.1.1986/41) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Arviointiaihe on ajankohtainen, sillä Oulussa päihdepalveluihin kohdistuu parhaillaan isoja rakenteellisia
muutoksia. Mielenterveys- ja päihdeosaamista viedään hyvinvointikeskuksiin peruspalveluiden tueksi ja
peruspalveluiden päihdeosaamista vahvistetaan. Kiviharjun päihdeklinikka (katkaisu- ja vieroitushoito sekä korvaushoidon aloitus) muuttaa uusiin tiloihin kaupunginsairaalaan. Tässä yhteydessä laitoskuntoutusta
vähennetään ja avokuntoutusta tehostetaan. Korvaushoidon lääkejakelu siirtyy avohoitoon.
Hyvinvointikertomuksen mukaan Oulussa on ongelmana nuorten päihteiden käyttö sekä aikuisten
päihteiden liikakäyttö. Nuorten keskuudessa laittomien huumeiden kokeilu on lisääntynyt. Laitossijoituksessa olevista nuorista noin kaksi kolmasosaa on
16–17-vuotiaita, joilla on taustalla vakavia päihdeongelmia (huumeet), käytöshäiriöitä, mielenterveysongelmia ja rikollisuutta. Aikuisten päihdeongelmien
vaikeutuminen näkyy erityisesti pienten lasten sijoituksina, jotka ovat kasvattaneet lastensuojelun kustannuksia. Hyvinvointia heikentävät olosuhteet ja elämäntavat näkyvät myös rikostilastoissa.
Alkoholi ja päihteiden käyttö on Oulussa tunnistettu
ongelmaksi, johon tulisi kiinnittää huomiota. Päihteiden käyttö vähenee, onkin asetettu yhdeksi hyvinvointia edistäväksi valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi. Alkoholi on edelleen keskeisin päihde, mutta
nykyään on yhä enemmän käytössä myös muita päihdyttäviä aineita.

Yleistä päihdepalveluista
Päihdehoito jaetaan yleis- ja erityispalveluihin. Peruspalveluissa (sosiaalipalvelut, terveyskeskukset) päihdetyö on muun muassa päihteiden käytöstä johtuvien ongelmien tunnistamista, erityispalveluiden käytön
tarpeen arviointia, hoitoonohjausta ja akuuttihoitoa.
Erityispalveluissa, joihin luetaan kuuluvaksi A-klinikat,
nuorisoasemat, päiväkeskukset, päihdehuollon kuntoutuslaitokset ja erityispalveluiden yhdistelmät, työ
keskittyy enemmän päihdeongelman ja hoidon tarpeen arviointiin, terapeuttiseen avohoitoon, kuntoutuksen ja vaativan katkaisuhoidon toteuttamiseen,
jälkikuntoutukseen, asumispalveluiden ja päivätoiminnan järjestämiseen ja asiantuntijapalveluiden sekä
konsultoivien palveluiden toteuttamiseen.
Avohoitoyksiköitä Oulussa ovat A-klinikka ja nuorten
yksikkö Redi sekä Haukiputaalla toimiva Road. Laitoshoitoa järjestetään päihdeklinikalla, jossa toteutetaan huume- ja vieroitushoidot sekä korvaushoidon
aloitus. Vuoden 2013 aikana alkoholikatkaisut siirtyivät osin Oulun kaupunginsairaalaan. Erityispalveluihin
luetaan kuuluvaksi myös Vinkki (neulojen ja ruiskujen
vaihto) sekä jalkautuva konsultaatio ja päihdehoito
Kiiminkiin ja Oulunsaloon. Vuodesta 2013 mielenterveys- ja päihdepalveluissa on toiminut yhteinen päihde- ja mielenterveystyön päivystys.
Ehkäisevää päihdetyötä varten terveyspalveluissa on
ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, joka koordinoi
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ja toteuttaa poikkitoiminnallista päihdetyötä ja toteutetaan ehkäisevää ryhmätoimintaa. Lisäksi päihdepalveluita toteutetaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin palveluissa, jossa on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalvelut, aikuissosiaalityön palvelut ja perhepalvelut (ehkäisevä ja korjaava) sekä etuuskäsittely.
Esimerkkinä ehkäisevästä päihdetyöstä ovat hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden
yhteiset teemapäivät ja tietoiskut vanhemmille. Päihdeasiat ovat myös osa opetusta etenkin terveystiedossa. Lisäksi tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja ehkäisevään työhön on otettu mukaan
kokemusasiantuntijat. Hyvinvointipalvelut myös tukee
järjestöjä avustuksin. Ehkäisevän päihdetyön lisäksi on
kehitetty sosiaalipalvelujen ohjausta, neuvontaa, asumispalveluja ja kuntoutusta. Korjaava, eli kuntouttava
ja hoitava työ, sisältää myös ehkäisevän työn elementtejä, ja sillä pyritään ehkäisemään lisähaittoja ja auttamaan myös päihdeongelmaisen läheisiä.

Päihdepalveluille asetetut
kaupunkitasoiset tavoitteet
Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman
Mieli 2009–2015 tavoitteet ja periaatteet sekä hyvinvointikertomustieto hyödynnettiin, kun uuteen kaupunkistrategiaan asetettiin hyvinvointiin liittyviä strategisia linjauksia, indikaattoreita ja tavoitteita (kv
27.1.2014 § 3). Mielenterveys- ja päihdestrategia on
lisäksi integroitu kaupunkistrategian palvelujen järjestämisohjelmaan, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2015–2016 ja asuntopoliittiseen ohjelmaan.
Palvelujen järjestämisohjelman tavoitteet kohdistuvat erityisesti työikäisiin. Tavoitteena on, että päihdehaittojen ja mielenterveysongelmien varhainen
tunnistaminen paranee ja haitat vähenevät. Lisäksi tavoitteena on ollut ottaa laajasti käyttöön syrjäytymisriskin (esim. ylisukupolviset ongelmat) sekä varhaisen
tuen ja puuttumisen toimintamallit. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteena on, että
ehkäisevässä lastensuojelussa perhetyötä ja kotipalvelua vahvistetaan ja kehitetään erilaisia toimintamalleja nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi. Lisäksi lapsi- ja perhekohtaisesti palvelutarvetta arvioidaan
ja tukea annetaan peruspalveluissa jo ennaltaehkäisevästi sekä kehitetään ja monipuolistetaan avohuollon
tukitoimia muun muassa vastaamaan vaikeisiin päihdeongelmiin. Asuntopoliittisessa ohjelmassa on
määritelty, että normaaliuden perusteella järjestettävää asumista lisätään edelleen tulevina vuosina. Painopistettä on siirretty tavallisesta palveluasumisesta
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tukiasuntoihin. Oulussa on suurempana ongelmana
pystyä pitämään asunto kuin asunnon saaminen verrattuna suuriin kaupunkeihin, joissa taas ei ole asuntoja. Ohjelmissa painottuu voimakkaasti ennaltaehkäisevä toiminta, haittojen varhainen tunnistaminen,
varhaisen tuen ja puuttumisen toimintamallit sekä
avohuollon kehittäminen. Ohjelmien toteutumista arvioidaan kaupungissa erikseen vuonna 2016.
Palvelualueet johtavat omat tavoitteensa kaupunkistrategiasta ja toteuttamisohjelmista. Päihdepalveluissa toteutetaan hyvinvointipalveluille asetettuja
strategisia tavoitteita. Ongelmana on se, että on vaikea saada tietoa ja luoda mittareita, jotka kuvaisivat
asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä tai terveyttä.
Tietoa on pääasiassa saatavissa palvelujen kustannuksista, käytöstä ja palvelusuoritteista.

Päihdepalveluille asetetut tavoitteet
talousarviossa
1. Kustannuskehitys kääntyy laskuun
Oulussa tuotetaan päihdepalvelut alhaisin kustannuksin. Julkisuudessa on oltu jopa huolissaan siitä, että päihdepalveluihin resursoidaan Oulussa liian vähän.
Mielenterveys- ja päihde-erityispalveluissa omana tavoitteena oli kustannuskehityksen hallinta. Säästötavoitteeksi oli koko mielenterveys- ja päihdepalveluille
asetettu 0,2 miljoonaa euroa. Säästötavoitteen toteutumista ei pystytty analysoimaan pelkästään päihdepalveluista. Toiminnassa säästöjä haettiin säästövapailla ja sijaisten käyttöä vähentämällä. Vuoden 2016
käyttösuunnitelmassa ei olla pienentämässä päihdepalveluihin varattuja resursseja.
Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014, julkaistiin
toukokuussa 2015. Päihdehuollon kokonaiskustannukset olivat Kuusikko-vertailussa vuosina 2013–2014
106,4 miljoonaa euroa, josta Oulun osuus oli pieni 5,5
(oma toiminta noin 5 milj. € ja ostopalvelut noin 430
000 €). Kuusikko-kuntien vertailussa Oulun päihdepalvelujen kustannukset ovat vuosia olleet vertailun alhaisimmat. Vertailu muihin suuriin kaupunkeihin on
kuitenkin vaikeaa, sillä palveluja käyttävät asiakkaat
ovat usein moniongelmaisia. Kunnissa on myös eroja
siinä, kuinka paljon yhteistyötä tehdään mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. Päihdehuollon Kuusikko-vertailussa on mukana ehkäisevän päihdehuollon,
asumispalveluiden ja päihde-erityispalveluiden kustannukset, mutta ei terveydenhuollon tai muiden
sosiaalipalveluiden kustannuksia. Päihdepalvelujen
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3. Avohoidon- ja huollon sekä kevyempien
palveluiden määrä kasvaa

edullisuutta selittää Oulussa joiltain osin onnistunut
asuntopolitiikka, joka on mahdollistanut päihdeasiakkaiden itsenäisen asumisen. Palveluasumista tarvitaan
Oulussa muita kaupunkeja vähemmän.

Kevyempien palvelujen osuus on kasvanut päihdepalvelujen oman tavoitteen mukaisesti. Laitoshoitoa ostetaan hyvin vähän, koska hoitojatkumon ylläpito on silloin vaikeaa. Päihdelaitoshoitoa tarvitsevat
asiakkaat hoidetaan pääosin kaupungin omassa päihdeklinikassa. Muutaman vuoden aikana on ostettu lähinnä perhekuntoutusta. Laitoshoito on ollut vähäistä
myös verrattuna Kuusikko-kuntiin.

Päihdehuollon erityispalvelujen kustannusrakenne on
kuvattu kappaleessa Päihdehuollon asumispalvelut.
Asumispalvelut muodostavat suurimman kustannuserän kaikissa kuutoskaupungeissa ja asumispalvelujen
kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina suhteessa muihin palvelumuotoihin, erityisesti laitoshoitoon
verrattuna.

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja 2013-2015

2. Hoito- ja palveluketjut toimivat tehokkaasti,
tavoitetta mitataan asiakastyytyväisyydellä (> 4)
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvät sekä avopalveluissa, jossa asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,5 että päihdeklinikalla ja korvaushoidossa,
jossa keskiarvo jäi hieman tavoitteesta ja oli 3,64.

Päihdepalvelut

2013

2014

2015

Avohoitokäynnit

15 584

15 330

16 117

Korvaushoitokäynnit*

15 205

18 889

15 095

Laitoshoitopäivät

5 256

4 527

4 719

Avohoidon potilaat **

1 845

1 847

1 829

615

584

591

Uudet potilaat*

* korvaushoitopkl , ** A-klinikka,Redi,Road

Lähde: Päihdehoidon erityispalvelut 30.3.2016

Laitoshoito verrattuna Kuusikko-kuntiin (laitoshoidon vuorokaudet vuonna 2014)
Vuosi 2014

Helsinki

Espoo

Vantaa

Turku

Tampere

Oulu

Katkaisu ja vieroitus

13 353

7 765

6 316

8 781

4 864

2 623

Kuntouttava

36 116

8 501

10 220

3 423

4 199

1 708

Yhteensä

49 469

16 266

16 536

12 204

9 063

4 331

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 (27.5.2015)

Omassa toiminnassa laitoshoitoihin hakeutuvien määrä laski vuonna 2014, mikä johtui siitä, että osa katkaisuhoidosta hoidettiin kaupunginsairaalassa, hoidon kriteereitä muutettiin ja kuntoutusta uudistettiin.
Toimintoja sopeutettiin vuoden 2015 aikana uudistettuun kuntoutusmalliin sopivaksi.
Kuntoutukseen tehdään aina arvio avohoidossa. Kuntoutusjakso täydentää avohoitoa toipumisprosessissa
ja edellyttää päihteettömyystavoitetta, jolloin henkilöt
ovat paremmin sitoutuneet hoitoon. Laitoskuntoutus
pyritään korvaamaan avokuntoutuksella. Kela edellyttää kuntoutusrahan saamiseksi työelämään palaamista tai työelämässä pysymistä. On kuitenkin tilanteita,
että laitoskuntoutukseen voi ohjautua henkilö muun
muassa kotitilanteen rauhoittamisen vuoksi.

Avopalvelut ovat Oulussa kehittämiskohteena. Päihdehuollon avopalvelut rakentuvat polikliinisista palveluista ja muista avopalveluista (esimerkiksi terveysneuvonta, päiväkeskustoiminta, selviämishoitoasema,
kotiin vietävät palvelut ja ryhmä muut). Kuusikko-kuntien vertailussa Oulun avopalvelut ovat hieman vertailukuntia suppeammat. Päivätoimintaa on Oulussa järjestetty A-killan päivätoimintana, mutta Oulussa ei ole
kotiin annettavia palveluja eikä erillistä selviämishoitoasemaa niin kuin muissa suurissa kaupungeissa.
Julkisuudessa on paljon keskusteltu siitä, tarvitaanko
Ouluun selviämisasemaa. Tarve olisi palvelulle, joka
toimisi tiiviissä yhteistyössä kaupungin päihdepalvelujen kanssa ja josta järjestyisi heti tarkoituksenmukainen jatkohoito. Eteenkin A-kiltalaiset (A-Kilta ry) toi
syksyllä rakenneuudistuksen alkaessa selkeästi esille,
että suunnitteilla oleva päihdepalvelujen hajauttami-
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nen ei ole heidän mielestään toimiva malli koska se
hankaloittaa hoitoon pääsyä ja toipumista.
Nykyään selviämishoito toteutetaan niin sanotulla
hajautetulla mallilla. Päivystysaikana yhteispäivystyksessä tehdään arvio päihteiden vaikutuksen alaisen
asiakkaan hoidon tarpeesta. Lääketieteellistä tai sairaanhoidollista apua tarvitsevat asiakkaat hoidetaan
päivystyksen tiloissa tai sairaalassa. Osa ei-sairaanhoidollista hoitoa tarvitsevista asiakkaista voidaan ohjata Kenttätien palvelukeskuksen tilapäismajoitukseen.
Yhteispäivystyksessä on iltaisin ja viikonloppuisin kello 21 saakka psykiatrinen sairaanhoitaja, joka arvioi
päihdeasiakkaita. Myös sosiaalipäivystyksen psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä voivat arvioida päihdeasiakkaan palvelutarvetta yhteispäivystyksessä. Sosiaalipäivystys toimii yhteispäivystyksessä
virka-ajan ulkopuolella. Vastikään on perustettu uusi työryhmä sairaanhoitopiirin kanssa selvittelemään
päivystysajan päihdeasiakkaiden hoitopolkuja.
Tulevaisuuden linjaukset ovat terveydenhuollossa ja
myös valtakunnallisesti sen suuntaisia, että samaan
paikkaan koottaisiin terveydenhuollon päivystysten
lisäksi myös sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut erillisten päivystysten sijaan. Tähän suuntaan edetään todennäköisesti myös uuden työryhmän
kanssa, kun tulevaisuuden päivystystä (selviämispalveluineen) suunnitellaan. Selviämisasemapalvelujen
katsotaan kuuluvan yhteispäivystyksen läheisyyteen,
koska usein päihtynyt pitää tarkistaa terveydenhuollon toimipisteessä.
4. Paljon palveluita käyttävien osuus laskee
Asiakkaiden palvelukäyttöä tai kustannuksia ei
pystytä riittävästi analysoimaan. Paljon palveluita
tarvitsevien palvelukokonaisuuden vaikuttavuuden ja
tehokkuuden arvioimiseksi ollaan luomassa mittareita, joissa yhdistyisi eri rekistereistä saatava toiminnallinen ja taloudellinen tieto palveluiden käytöstä. Vielä

asiakkaiden palvelukäyttöä tai kustannuksia ei pystytä riittävästi analysoimaan. Palveluita tarjotaan yhä
enemmän hyvinvointikeskuksissa ja toiminta sovitetaan yhteen sosiaalipalvelujen kanssa ammattiryhmien välinen työnjako optimoiden. Lisäksi koulutetaan
kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimijoita käytetään kuntoutuksessa. Ehjän palvelukokonaisuuden
ja tiedon kulun varmistamiseksi on tarkoitus yhdistää asiakastietokannat (päihde-Effica ja terveys-Effica), mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Valtakunnallista
linjausta rekisterien yhdistämisen mahdollisuuksista
odotellaan.
5. Palveluiden saatavuus paranee
Palveluiden saatavuutta ja kynnystä tulla palveluihin on parannettu. Nykyisin päivystykseen pääsee ilman lähetettä ja toiminta on keskitetty mielenterveys- ja päihdepäivystykseen Yrttipellontiellä. Jatkossa
akuuttivastaanotolle on tavoitteena saada ns. ”oma
kaista” mielenterveys- ja päihdeasioille psykiatriselle
sairaanhoitajalle. Oulun seudun yhteispäivystyksessä
Oulun kaupungin psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi iltaisin myös päihdeasiakkaita.
Vuoden 2015 aikana jonoa on muodostunut sekä
avohoitoon että korvaushoitoon. Avopäihdepalveluissa hoitoon pääsi noin 2–4 kuukauden odottelun
jälkeen. Korvaushoidossa asiakkaiden määrä on kasvanut, hoitoonpääsy kriteereitä on muutettu ja haittoja vähentävä korvaushoito aloitettu toukokuussa,
mikä on kasvattanut jonoja. Opiaattikorvaushoidossa
hoitoonpääsyn vaihteluväli vuonna 2015 oli 2,1–5,8 kk
ja elokuusta lähtien keskimääräinen hoitoonpääsyaika on pidentynyt. Joulukuussa oli kolme hoitotakuun
ylittänyttä asiakasta (yli 180 päivää jonottanutta).
Päihdekuntoutukseen pääsi normaalisti alle kuukauden jonotusajalla. Opiaattikorvaushoito alle 23-vuotiailla toteutui hyvin, samoin päihdevierotushoito on
toteutunut hyvin jaksolla 1–6/2015.

Päihdepalvelujen jonotilanne 2015
Päihdepalvelut

jonossa /kk
(vaihteluväli)

Hoitotakuu
toteutunut
(%)

Keskimääräinen
hoitoonpääsyaika
(vrk)

Hoitoonpääsyaika
(vaihteluväli)
(vrk)

Hoitoonpääsyaika
(vaihteluväli)
(kk)

Opiaattikorvaushoito

10-27

93,5

112

63-173

2,1-5,8

Avopäihdepalvelut

33-58

100

73

44-115

1,5-3,8

Päihdeklinikan kuntoutus

9-19

100

26

12-42

0,7-1,4

81

ARVIOINTIKERTOMUS 2015

Korvaushoitoa voidaan antaa myös niille opioidiriippuvaisille asiakkaille, jotka eivät ole kyenneet vieroittautumaan opioideista. Opioidiriippuvaisten lääkkeellisen korvaushoidon tavoitteena on kuntoutuminen
ja päihteettömyys tai haittojen vähentäminen ja asiakkaan elämänlaadun parantaminen. Hoito toteutuu
erikoissairaanhoidossa, polikliinisessa päihdehuollossa tai perustasolla. Korvaushoito kuuluu hoitotakuun
piiriin.
6. Rakennemuutos
Rakennemuutos on edennyt tavoitteen mukaisesti. Palveluita tarjotaan jatkossa yhä enemmän hyvinvointikeskuksissa. Lisäksi kehitetään henkilöstön
ennaltaehkäisevää ja poikkihallinnollista osaamista
mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisessa,
hoitoon ohjaamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Päihdeklinikan rooli on arvioitu osana rakennemuutosta.
Käyttöaste vuonna 2014 oli 68 % ja samoin vuonna
2015 68 %. Toiminnot siirretään kaupunginsairaalan
tiloihin.
Päihdepalveluiden ja -osaamisen vienti hyvinvointikeskuksiin madaltaa ja helpottaa palveluihin pääsyä.
Tavoitteena on, että hoidontarpeen arviointiin ja alustavan hoitosuunnitelman piiriin pääsee akuutissa tilanteessa samana päivänä. Tehokkaan alkuvaiheen
hoidolla pyritään hillitsemään raskaimpien palveluiden tarvetta. Tarkkaa käsitystä siitä, miten toiminta on lähtenyt käyntiin, ei vielä ole. Esimerkiksi Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa toiminta ei ole
päihdetyössä kunnolla alkanut johtuen osin päihdepalvelujen jonotilanteesta ja osin psykiatristen sairaanhoitajien vajeesta.
Päihdepalveluissa valmistellaan yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa toimintamallia, jossa edelleen pyritään
saamaan laitoshoitoa pienemmäksi ja asiakkaita laitoshoidosta avohoito- ja avokuntoutukseen. Työnjaon
ja rajapintojen selvittämistä hyvinvointikeskusten, keskitettyjen mielenterveys- ja päihde-erityispalvelujen ja
sairaanhoitopiirin aikuis-, lasten- ja nuorisopsykiatrian
välillä on tehty. Yhteistyötä palveluiden rakenteiden ja
palveluketjujen kehittämisessä tehdään sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa.
Päihdeklinikan tilat ovat olleet epäkäytännölliset ja todettu korjauskelvottomiksi. Uusia tiloja on valmisteltu

Kaupunginsairaalan entisiin hallinnon tiloihin, jonne
päästään muuttamaan keväällä 2016. Päihdeklinikan
muuttaessa kaupunginsairaalan tiloihin laitoskuntoutus on tarkoitus korvata avokuntoutuksella ja tarvittaessa laitoskuntoutusta voidaan ostaa. Palveluntarjoajaa ollaan selvittelemässä. Muuton yhteydessä
päihdeklinikan paikkamäärä vähenee. Kaupunginsairaalan tiloissa synergiaetuna nähdään samanaikaisen
päihde- ja somaattisen oireilun hoito sekä yöaikainen
valvonta- ja vartijapalvelut. Korvaushoito irrotetaan
päihdeklinikan toiminnasta ja opiaattikorvaushoito
tullaan toteuttamaan (avopalvelu) Yrttipellontien tiloissa.

Päihdehuollon asumispalvelut
Päihdeongelmaisten asumispalveluiden tarve on lisääntynyt. Asumispalveluissa on tavoitteena luoda kokonaisuus, jossa eri vaiheissa oleville asiakkaille
pystytään tarjoamaan kuntoutumista tukeva asumismuoto. Asumispalveluilla turvataan asiakkaan asuminen, tuetaan päihteettömyyteen ja ohjataan tarvittavien palvelujen piiriin. Oulun asuntopoliittisten
linjausten mukaan päihdeasiakkaiden asumisen tulee olla mahdollisimman pitkälle tukiasumistyyppistä. Päihdeasiakkaiden asumisessa noudatetaan Oulussa niin sanottua normaaliusperiaatetta. Asuminen
integroidaan normaaliin asumiskantaan, jonne järjestetään tarvittava tuki ja apu. Päihdehuollon asumispalvelut toteutetaan pääasiallisesti kaupungin omana
tuotantona.
Tavoitteena on tukea ja kuntouttaa asukasta mahdollisimman itsenäiseen asumiseen. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla ja ohjaajapalvelun
turvin on pystytty asuttamaan omiin asuntoihin yhä
enenevässä määrin sekä nuoria päihteidenkäyttäjiä
että pitkään päihteitä käyttäneitä henkilöitä.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden ostot olivat tilinpäätöksessä 9,8 miljoonaa euroa
(talousarvio on 8,7 milj.€, muutettu talousarvio 9,7
milj.€), menojen ylitys oli 75 645 euroa muutettuun
talousarvioon verrattuna. Kustannukset ovat nousseet palveluasumisen ostopalveluissa. Yhteensä paikkoja oli loppuvuodesta 2015 käytössä 315, joista 30 %
päihdeasiakkaiden käytössä. Päihdeasiakkaiden osuus
ostopalveluista oli 2,9 miljoonaa euroa.
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Päihdehuollon erityispalvelujen kustannusten jakautuminen eri palveluihin vuosina 2011–2014
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Huom! Vantaan oman korvaushoidon kustannukset sisältyvät avohuollon palveluihin
Lähde: Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 (s. 3)

Oulussa tilapäisasuminen sisältyy Kenttätien asumispalveluihin, joissa on myös palvelu- ja tukiasumista. Tilapäishoidon kustannukset eivät ole eroteltavissa kokonaisuudesta. Kenttätien lyhytaikaisasumisen
käyttöpäivien määrä väheni voimakkaasti (31 %) edellisvuodesta. Vähennyksen syynä olivat kesällä toteutettu kuukauden sulku ja Paavo-hanke. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla (Paavo-hanke)
on autettu asunnottomia päihde- ja huumeriippuvaisia sekä moniongelmaisia nuoria ja aikuisia. Vuonna
2015 siirtyi 22 pitkäaikaisasunnotonta omaan asuntoon (33 asiakasta vuonna 2014).

Vuoden 2014 aikana Ouluun valmistui useampia uusia
ARA-tukirahoitteisia mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköitä, joista osa on erikoistunut mielenterveys- ja päihdeasiakkaisiin.
Päihdehuollon asumispalvelujen asumisvuorokaudet
ja asiakasmäärät ovat vaihdelleet 300–350 välillä. Suurinta kasvu oli vuonna 2013, jolloin kasvun taustalla oli
kuntaliitos.

Päihdehuollon asumispalvelujen kustannukset 18 vuotta täyttänyttä
asukasta kohden vuosina 2011–2014 (euroa)
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Lähde: Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014
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Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulokset 2015
Asukkaiden hyvinvointi on kunnan talouteen suuresti vaikuttava tekijä. Tietoa oman alueen hyvinvoinnista löytyy muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta.
Esimerkkejä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointikompassin mittareista: tupakkatuotteiden
käyttö, alkoholin riskikäyttö
Elintavat

Oulu

Koko maa

Koko maan alin

Koko maan ylin

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2013)

12,1

13,1

Suunta

3

31,4

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20-64 vuotiaat (2015)

11,2

16,6

11

25,3

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa,
% 8. ja 9. luokan oppilaista (2013)

10,5

12

1

27,1

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C)
(%),20-64-vuotiaat (2015)

36,4

33,2

25,9

43,4

Lähde: THL hyvinvointikompassi:hyvinvointikompassi.fi >Hyvinvointi>Elintavat

Kaupunkistrategiassa on kaksi mittaria, joilla mitataan
kuntalaisten hyvinvointia ja tehtyjen toimenpiteiden
vaikutusta: alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ja kouluterveyskysely. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tulosraportti 2013–2015
julkaistiin lokakuussa 2015. Päihdeongelmista tiedot
on kerätty alkoholin liikakäytöstä, humalajuomisesta,
kannabiksen käytöstä ja rahapelaamisen ongelmista. Vastausaktiivisuus kyselyssä oli 51 % vuonna 2015.
Kouluterveyskyselyn tuloksia ei raportoitu vuonna
2015, sillä kyselyssä ilmeni ongelmia valtakunnallisessa tiedonkeruussa ja ne vaikuttivat sekä aineiston kattavuuteen että laatuun. Kouluterveyskyselystä viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2013.
Tulosten mukaan Oulussa humalahakuinen juominen on vähentynyt, mutta alkoholia liikaa käyttävien
määrä on lisääntynyt. Oulu oli vuonna 2014 neljäntenä Vantaan, Helsingin ja Tampereen jälkeen alkoholin
liikakäyttö-tilastossa. Vuonna 2015 Oulu oli noussut
kolmanneksi heti Turun ja Helsingin jälkeen.

Indikaattori (AUDIT-C) ilmaisee alkoholia todennäköisesti liikaa käyttävien osuuden prosentteina 20 vuotta
täyttäneistä. Indikaattori mittaa juomisen määriä, sitä
kuinka usein juo, kuinka paljon kerralla ja kuinka usein
juo runsaasti eli kuusi tai useampia annoksia kerralla. Sillä halutaan siis löytää vastaajat, joiden juominen
vasta alkaa aiheuttaa pulmia ja näin ehkäistä ongelmien paheneminen. Alkoholin liikakäyttöön liittyy sekä terveydellisiä että sosiaalisia haittoja tai huomattava riski näistä haitoista.
Kyselyn perusteella kannabiksen käyttö (käyttänyt
kannabista viimeisen 12 kk aikana) näyttää tutkimuksen mukaan vähentyneen ja päivittäinen tupakointi on
alhaisimmalla tasolla verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Oulussa on kuitenkin eniten niitä, jotka kokevat rahapelaamisen ongelmaksi. Tilanne on pahentunut vuodesta 2013.

Alkoholia liikaa käyttävät

Kokenut rahapelaamisen ongelmaksi
12 viime kk aikana (%)

Lähde: ATH-kysely 2015, THL (indikaattori AUDIT-C), prosenttia (%)

Lähde: ATH-kysely 2015, THL (indikaattori AUDIT-C), prosenttia (%)
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Päihdepalvelujen vaikuttavuudesta
Tarkasteltavia kohteita päihdepalvelujen vaikuttavuutta arvioitaessa ovat, miten palvelujärjestelmä pystyy
vastaamaan olemassa olevaan päihdehoidon tarpeeseen ja mikä on hoidon lopputulos. Päihdehoidossa on
myös omat laatusuositukset. Vaikuttavuustarkastelua ei
päihdepalveluissa ole tehty, joten ensisijaisesti arvioidaan päihdehoidon palvelujen vaikuttavuutta siitä näkökulmasta, ovatko päihdepalveluille asetetut tavoitteet toteutuneet. Jonotilannetta ja hoitoon pääsyä on
tarkasteltu erikseen kohdassa Palvelujen saatavuuden
parantaminen ja asiakasvaikuttavuutta seurataan OTEkuntoutusmallilla.
OTE-päihdekuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakasta vapautumaan riippuvuuskierteestä sekä lisätä
elämänhallinta- ja selviytymiskeinoja monniammatillisella tuella, vertaistuella sekä yhteisöhoidon menetelmin. Lokakuussa laskettiin hoidon läpikäyneiden
päihteettömyys, joka laskentapäivänä oli 40 %. Päihdepalveluissa ei ole tehty vastaavaa mittausta, mutta he olivat tyytyväisiä mittauksen tuloksiin ja pitävät
OTE-mallia toimivana ja tuloksellisena. Hoidon sisältö
tähtää päihteettömyyteen.
Päihdepalveluille asetetuista tavoitteista useat ovat
toteutuneet ja tätä vasten tarkasteltuna palvelujen
vaikuttavuus on varsin hyvä. Päihdepalveluissa on
pystytty hillitsemään kustannuskehitystä, ja suurten
kaupunkien vertailussa Oulun kaupungin päihdepalvelujen kustannukset ovat jo vuosia olleet suurimmista kaupungeista edullisimmat. Edullisuutta selitetään
onnistuneella asuntopolitiikalla ja kotiin annettavalla
tuella ja ohjauksella.
Asiakkaat ovat myös tyytyväisiä palveluihin, asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvät avopalveluissa samoin päihdeklinikalla ja korvaushoidossa. Kevyempien palvelujen osuus on kasvanut tavoitteen
mukaisesti, laitoshoitoa ostetaan hyvin vähän. Hoidon
saatavuutta on parannettu ja päivystyksellisesti päihdepalveluihin pääsee yhdistetyn päihde- ja mielenterveyspäivystyksen kautta arkisin virka-aikana. Vuonna
2015 on vakiinnutettu käytäntö, jossa Oulun seudun yhteispäivystyksessä on iltaisin Oulun kaupungin
psykiatrinen sairaanhoitaja. Toimintamallilla on saatu parannettua ilta-aikaista mielenterveys- ja päihdepotilaiden arviointia ja hoitoa sekä jatkopalveluihin
ohjaamista. Matalan kynnyksen palveluita on kehitetty
ja palveluita tarjotaan enemmän perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa hyvinvointikeskuksissa ja
hyvinvointipisteissä. Tavoitteena on edelleen kehittää
avopalveluita ja paljon palveluita tarvitsevien palvelu-
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kokonaisuutta ja jatkaa näin mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuutosta suunnitellusti.
Tekijät, jotka vaikuttavat negatiivisesti päihdepalvelujen
vaikuttavuuteen liittyvät päihdehoidon saatavuuteen.
Palvelut eivät ole riittävän monipuolisia eivätkä ne ota
huomioon eri asiakasryhmien tarpeita. Suunnitelmista huolimatta akuuttivastaanotolle ei ole saatu erillistä
ns. ”omaa kaistaa” mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.
Jonot palveluihin ovat kasvaneet ja vaikka palveluihin
pääsee yleensä lain edellyttämässä määräajassa, useiden kuukausien jonotusajat ovat liian pitkät. Julkisuudessa on myös paljon keskusteltu siitä, tarvitaanko Ouluun selviämisasemaa. Tarve olisi palvelulle, joka toimisi
yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa ja
josta järjestyisi heti tarkoituksenmukainen jatkohoito ja
ohjaus päihdepalveluihin. Oulussa ei ole erillistä selviämishoitoasemaa niin kuin muissa suurissa kaupungeissa. Selviämishoito toteutetaan niin sanotulla hajautetulla mallilla.
Vaikuttavuutta arvioitaessa olisi hyvin olennaista tarkastella, miten on huomioitu kolmannen sektorin ja järjestöjen tuottamat päihdepalvelut, mikä on päihdehoidon
henkilöstön osaamisen taso sekä, mikä on organisaation
toimivuus, yhteistyö ja tiedottaminen ja mitä merkitsee
verkostomainen työote. Toivon mukaan uusia mittareita kehitetään päihdepalveluissa rakenneuudistuksen jälkeen. Tavoitteena Oulussa on, että kaikki hallinnonalat
yhdyskunta ja ympäristösuunnittelu, sivistys- ja kulttuuripalvelut ja hyvinvointipalvelut ottavat huomioon päätöstensä vaikutukset kuntalaisten päihteiden käyttöön.
Päihteiden käyttäjien määrän laskuun vaikuttavat myös
muiden toimijoiden toimenpiteet kuten Byströmin nuorten palvelut, hyvinvointikoulut ja hyvinvointineuvolat.
Päihdepalveluiden vaikutusten pitäisi näkyä muutoksena asiakkaiden elämässä ja laajemmin perheiden ja sitä
kautta koko kaupungin hyvinvoinnissa.

Johtopäätökset
Alkoholin ja päihteiden käyttö on Oulussa tunnistettu
ongelmaksi, johon tulisi kiinnittää huomiota. Kaupunkistrategiassa tavoitetta kuvaavaksi indikaattoriksi on
valittu alkoholin käyttö, vaikka julkishallinnon toimijoiden mahdollisuudet ja resurssit vaikuttaa siihen ovat
rajalliset. Alkoholin käyttöön vaikuttaa ensisijaisesti
ihmisten oma käyttäytyminen sekä alkoholinkäyttöön
ja kulutukseen liittyvät omat valinnat.
Alueellisen terveys- ja hyvinvointikyselyn tulosten
mukaan Oulussa humalahakuinen juominen on vuosi vuodelta vähentynyt, mutta alkoholia liikaa käyttä-
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vien määrä on lisääntynyt. Positiivista oli, että kannabiksen käyttö näyttää vähentyneen. Myös päivittäinen
tupakointi verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin oli
alhaisimmalla tasolla. Ongelmaksi on noussut rahapelien pelaaminen. Oulussa on eniten muihin kaupunkeihin verrattuna niitä, jotka kokevat rahapelaamisen
ongelmaksi. Peliriippuvuuden liittyminen toisiin samanaikaisiin ongelmiin, kuten masennukseen tai päihdeongelmaan, tuo suuria haasteita palvelujärjestelmälle tunnistaa ja auttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.
Alkoholin aiheuttamien terveysongelmien määrän tiedetään olevan suorassa suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen. Nämä riskit ovat Oulussa kohoamassa,
kun alkoholia liikaa käyttävien määrä on nousussa.
Alkoholin runsas käyttö lisää sairastavuutta, pahentaa
monien sairauksien oireita ja lisää riskiä ajautua pois
työelämästä. Vanhempien runsas alkoholinkäyttö on
riskitekijä lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle, ja alkoholia käyttävä vanhempi on haitallinen roolimalli lapselle.
Päihdepalvelujen rakennemuutos on vielä kesken,
mutta päihdepalveluille asetetut tavoitteet ovat suurimmaksi osaksi toteutuneet ja toiminnan voidaan
katsoa olevan tältä osin vaikuttavaa. Edelleen on otettu käyttöön uusia toimintamalleja, joilla on lisätty toiminnan vaikuttavuutta. Päihdeasiakkaiden perheet
otetaan paremmin huomioon ja käytössä on ”Lapset

puheeksi” -toimintamalli. Alle 65-vuotiaiden hoivaa
tarvitsevien kartoitus on aloitettu (taustalla yleensä päihdeongelma). Lisäksi on kehitetty pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia. Hyvinvointiaktiivisuutta on pyritty lisäämään kannustamalla
käyttämään erilaisia koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä kolmannen sektorin palveluita. Tavoitteena on löytää eri-ikäisille asiakasryhmille ja perheille uusia, vaikuttavia toimintamuotoja.
Edelleen tarkoitus on kehittää avopalveluita ja paljon
palveluita tarvitsevien palvelukokonaisuutta ja jatkaa
näin mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuutosta. Muiden kuntien kanssa on aloitettu yhteinen
selvitystyö päihdepalvelujen toteuttamisvaihtoehtojen selvittämiseksi. Selvitystyö sisältää muun muassa
selviämisasemapalvelut, ympärivuorokautisen päihdepäivystyksen, vieroitus- ja katkaisuhoidon ja päihdekuntoutuspalvelut.
Päihdehuoltoon panostaminen on kannattavaa. Päihdehuoltoon käytetyt varat vähentävät sairastavuutta
ja kuolleisuutta, joten kustannuksissa syntyy välitöntä
säästöä. Tupakointia, humalahakuista juomista ja kannabiksen käyttöä on saatu vähenemään. Ongelmana
on alkoholin liikakäyttö ja rahapelit. Edelleen tarvitaan
palvelualueiden yhteisiä toimia siihen, että tavoitteeseen ”päihteiden käyttö vähenee” päästään.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulussa ei ole erillistä selviämisasemaa niin kuin muissa suurissa kaupungeissa, joten päihtyneet
potilaat kuormittavat Oulun seudun yhteispäivystystä. Ouluun tarvitaan palvelu, joka toimisi tiiviissä yhteistyössä kaupungin päihdepalvelujen (terveydenhuollon päivystyksen) kanssa ja josta järjestyisi heti tarkoituksenmukainen jatkohoito. Yhteispäivystyksen ja asiakkaan kannalta olisi inhimillisempää ja hoitoonohjaus tehokkaampaa, jos asiakkaat tuntisivat olevansa heti oikeassa paikassa.
Hoitoon pääsemistä joutuu odottamaan usein liian pitkään, mikä heikentää asiakkaan motivaatiota
hoitoon hakeutumisessa ja myös siihen sitoutumisessa. Korvaushoitoon jouduttiin odottamaan
pidempään kuin alkoholiongelman hoitoon. Avomuotoisiin päihdepalveluihin hoitoon pääsi
keskimäärin 2–3 kuukauden odotuksen jälkeen. Pisimmillään jonotus opioidikorvaushoitoon ylitti
hoitotakuun 6 kuukauden määräajan.
Peliriippuvuus on noussut ongelmaksi ja Oulussa on eniten muihin kaupunkeihin verrattuna
henkilöitä, jotka kokevat rahapelaamisen ongelmaksi. Kehitettäessä henkilöstön ennaltaehkäisevää
ja poikkihallinnollista osaamista tulee toiminnallisista riippuvuuksista peliriippuvuuteen kiinnittää
jatkossa erityistä huomiota.
Kaupunki käyttää oman toiminnan tukena kolmannen sektorin palveluja. Monien järjestöjen
taloudellinen tilanne on heikko ja siksi olisi hyvä, että kaupungin oman rakenneuudistuksen
yhteydessä selkeytettäisiin myös kolmannen sektorin rooli päihdehoidon tukitoimena.
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4.7 Korjausvelka
Arviointiaiheena oli kaupungin kiinteistöjen, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä vesihuollon verkostojen korjausvelka. Arviointikohteina olivat liikelaitos Oulun Tilakeskus, Oulun Vesi liikelaitos sekä yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluista katu- ja viherpalvelut.
Tarkastuslautakunnan tavoitteena oli saada tietoa korjausvelan määrästä ja sen taloudellisesta merkityksestä. Taloudellisuuden lisäksi tarkasteltiin toiminnan vaikuttavuutta, jossa arviointikriteereinä olivat omaisuuden
kunnon säilyttämistä ja korjausvelan vähentämistä koskevien omistajapoliittisten linjausten, omistajapoliittisen ohjelman ja talousarvion tavoitteiden toteuttaminen sekä kokemukset Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat
-toimintamallista sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Asiakasvaikuttavuutta arvioitiin asiakkaiden eri muodoissa antaman palautteen perusteella.
Korjausvelka tarkoittaa omaisuuserän vaatimustasoa
heikompaa kuntoa. Korjausvelka lasketaan omaisuuserän sen hetkisen kunnon ja optimikunnostustason
erotuksena, ja se kuvaa rahamäärää, jolla omaisuus
saataisiin kohtuulliseen kuntoon. Määrittelyä varten
kaikista rakennuksista, jotka kuuluvat alle 75 %:n kuntoluokkaan, lasketaan rahamäärä, joka niihin tulisi laittaa, että saavutetaan 75 %:n tavoitetaso.

4.7.1

Korjausvastuulla tarkoitetaan rakennuksen fyysistä
vuosittaista kulumista. Kuluminen ilmoitetaan vuotuisen euromääräisenä arvon alentumisena, ja kulumiseen vaikuttaa käytetty poistomalli. Vuosittainen
korjausvastuu alkaa rakennuksen vastaanottamisesta
käyttöön.

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Taloudellisuudesta
Omistajapoliittisissa linjauksissa on asetettu tavoitteeksi, että kaupungin omaisuuden kunto ja käyttökelpoisuus säilyy ja että tuotantovälineet vastaavat
kulloinkin ajan tarpeita. Etenkin kaupungin pysyvän
kiinteistökannan ja kunnallisteknisten verkostojen
peruskorjausten laiminlyönti on epätaloudellista ja
vaarantaa kaupunkilaisten tarpeita vastaavan palvelutuotannon sekä kaupungin liiketoiminnan kannattavuuden. Linjausten mukaan rakennusten korvausinvestointeja tehdään vuosittaista korjausvastuuta
vastaavasti. Korvausinvestoinnit kohdennetaan pääsääntöisesti niihin rakennuksiin, joiden jatkokäyttö on
palveluverkkotarkastelun perusteella varmistettu.
Omistajapoliittisessa ohjelmassa on todettu, että korjausvelkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Sen saamiseksi hallintaan Oulun Tilakeskus laati konsernipalveluiden omistajaohjausryhmän kanssa kiinteistöjen
kehittämisohjelman vuonna 2014. Rakennuskantaa kehitetään A, B ja C -luokituksen pohjalta Oulun Tilakeskuksen, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen ja omistajaohjauksen yhteistyönä.

Vuoden 2015 talousarviossa yhtenä kaupunkitason
riskinä pidettiin rakennusten korjausvelan kasvua ja
kiinteistöjen kunnon rapistumisesta johtuvia sisäilmaongelmia. Tilakeskuksen talousarviossa tärkeimmäksi haasteeksi todettiin korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja kiinteistöjen sisäilmaongelmien kuriin
saaminen.
Korjausvelan määrä ja investoinnit
sen vähentämiseksi
Kaupungin rakennuskannan korjausvelan tarkastelu
on painottunut taloudellisuuteen. Ulkopuolinen arvioija on sekä vuonna 2013 että 2014 laskenut kaupungin kiinteistötietojärjestelmän tietojen perusteella rakennusomaisuuden laskennallisen korjausvelan
määrän ja perusparannustarpeen sekä tarkastellut
nykyisen omaisuuden pitkän aikavälin investointitarpeita. Vertailua on tehty 12 muuhun kaupunkiin.
Syyskuussa 2015 valmistuneen raportin tunnusluvut kuvaavat tilannetta 31.1.2014, jonka jälkeen rakennusomaisuudessa on tapahtunut muutoksia, ja
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kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2016
alussa saaman selvityksen mukaan korjausvelan on
arvioitu olevan noin 100 miljoonaa euroa.

män kuin edellisenä vuonna. Summien nousu johtuu
kaikkein heikkokuntoisimman kuntoluokan pinta-alan
lisäyksestä.

Vuonna 2015 Tilakeskuksen hallinnoimia kiinteistöjä
oli yli 560 kpl, joiden pinta-ala on noin 887 000 brm2.
Korjausvelka-arvio 31.1.2014 on tehty 509 rakennuksesta, joiden jälleenhankinta-arvo (uudishinta) on
noin 1,4 miljardia euroa ja tekninen arvo (nykyhinta)
noin miljardi euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten tasearvo on noin 470 miljoonaa euroa, puolet nykyhinnasta.

Käyttötarkoituksen mukaan tarkasteltuna suurin korjausvelka ja suurin perusparannustarve on kouluissa, joiden osuus myös koko omaisuuden pinta-alasta
on suurin (39 %). Koulujen korjausvelka on noin kolmannes koko kaupungin korjausvelasta ja perusparannustarve vajaa 30 % koko kaupungin perusparannustarpeesta. Myös päivähoidon ja terveydenhuollon
rakennuksissa on paljon korjausvelkaa.

Koko omaisuuden kuntoluokka on 71 %, mitä raportin mukaan voidaan pitää tyydyttävänä. Peruskorjausja perusparannustarve lasketaan sitten, kun rakennuksen kuntoluokka menee alle 60 %:n lähtötason.
Peruskorjauksella rakennus saadaan alkuperäiseen
kuntoon ja perusparannuksella täysin uuden käyttötarkoitukseltaan vastaavan rakennuksen mukaiseen
tavoitekuntoon.

Laskelman mukaan tarkastelujaksolle 2015–2029 jaksotettujen investointien pitäisi olla 36–37 miljoonaa
euroa vuodessa, jotta koko omaisuuden kuntoluokka
saataisiin nousemaan 71 %:sta noin 75 %:iin. Rakennusten kulumisen vuoksi korjausvelan määrä kuitenkin muuttuu, ja korjausvelka ja perusparannustarve tulevat säilymään korkeana myös tulevaisuudessa,
korjausvelka noin 110 miljoonan euron tasolla. Laskelmassa on huomioitu rakennusomaisuuden kuluminen
(korjausvastuu) noin 24 miljoonaa euroa vuodessa.
Sen sijaan tarkastelussa ei ole huomioitu sisäilma- tai
muita rakenteissa piileviä ongelmia, vaan kaikki laskelmat perustuvat ainoastaan rakennusten fyysisen kulumisen arviointiin ja nykyiseen kuntoluokkaan.

Laskennallisen korjausvelan määrä alle 75 %:n kuntoluokan rakennuksissa on vajaa 119 miljoonaa euroa,
lisäystä edellisestä vuodesta noin 9 miljoonaa euroa
(noin 8 %). Perusparannustarve on noin 266 miljoonaa
euroa, lähes 38 miljoonaa euroa eli noin 17 % enem-

Tilakeskuksen peruskorjaukset ja uusinvestoinnit vuosina 2013–2015
Peruskorjaukset

Uusinvestoinnit

Investoinnit yhteensä

milj.euroa

%

milj.euroa

%

milj.euroa

2013

35,8

48,8

37,5

51,2

73,3

2014

23,2

57,9

16,9

42,1

40,1

2015

15,4

52,4

14,0

47,6

29,4

Kahtena viime vuonna Tilakeskuksen peruskorjausten
määrä ja osuus kaikista investoinneista on ollut suurempi kuin uusinvestointien, mutta toisaalta kokonaisinvestoinnit ovat viime vuosina vähentyneet. Tilojen
kunnossapitoon on käytetty noin 12 miljoonaa euroa
vuodessa.
Muut toimet korjausvelan vähentämiseksi
Korjausvelkaa ei nykymäärärahoilla pystytä vähentämään saati poistamaan. Peruskorjausten ohella keinoja korjausvelan vähentämiseksi ovat tarpeettomista
ja huonokuntoisista rakennuksista luopuminen, tilankäytön tehostaminen, kiinteistöhuollon laadun edelleen parantaminen, pitkän aikavälin kunnossapito- ja

perusparannussuunnitelmien laatiminen sekä vanhojen rakennusten korjausasteiden kriittinen tarkastelu.
Palvelualueille ja liikelaitoksille tarpeettomiksi käyneet rakennukset siirretään yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille kiinteistökehitykseen, mikä käytännössä
tarkoittaa niiden laittamista myyntiin, purkamista, tilapäistä vuokraamista tai alueen kaavoittamista muuhun käyttöön. Kokonaisvastuu kehitettävistä kiinteistöistä säilyy edelleen kaupungilla, vaikka Tilakeskus
niistä eroon pääseekin. Konsernijaoston tammikuussa
2016 saaman selvityksen mukaan vuosina 2010–2013
myytiin 30 kohdetta, vuosina 2014–2015 tehtiin päätökset 11 kohteen myynnistä ja selvityksen ajankohtana myynnissä tai myyntivalmistelussa oli 12 kohdetta.
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Näistä rakennuksista luopumalla säästetään ylläpitokuluissa 0,8, vähennetään korjausvelkaa 17,5 ja säästetään peruskorjausmenoissa 50 miljoonaa euroa.
Omistajapoliittisen ohjelman mukainen kiinteistöjen
kehittämisohjelma ei ole valmistunut alkuperäisen tavoitteen mukaisesti vuonna 2014. Kaupunginhallituksen konsernijaostolle on raportoitu elokuussa 2015,
että se valmistuu vuoden 2015 aikana. Työ on edelleen kesken.
Rakennusten huonosta kunnosta aiheutuneet
kustannukset ja haitat
Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi Tilakeskus
on pyrkinyt pitämään tilat ja laitteet toimintakunnossa. Mikäli huonosta kunnosta kuitenkin on aiheutunut
sisäilmaongelmia, haittojen estämiseksi on jouduttu
tekemään väliaikaisia teknisiä ratkaisuja ja tilajärjestelyjä. Ne ovat lisäkustannus verrattuna oikea-aikaiseen
remonttiin eivätkä kuitenkaan pienennä korjausvelkaa. Tilojen huonon kunnon aiheuttamien odottamattomien korjaus- ja väistötilajärjestelyjen talousvaikutuksia ei ole Tilakeskuksessa seurattu.
Sisäilmaongelmien vaikutuksista asiakkaiden ja henkilöstön terveydentilaan ja toisaalta palvelualueiden
ja liikelaitosten toimintaan Tilakeskus toteaa, että sen
asiakkaat ovat ilmoittaneet henkilöstön lisääntyneistä
sairauspoissaoloista ja henkilöstöä on jouduttu siirtämään toisiin palvelupisteisiin. Kaikki ongelmaisen tilan
käyttäjät altistuvat huonolle sisäilmalle. Tilojen käyttäjien terveyshaittojen kustannuksista ei ole tietoa.
Ympäristöterveydenhuollon vastuulle kuuluvat terveydensuojelulain mukaan päivähoito- ja koulutilat,
oppilaitokset, vanhainkodit ja muut vastaavat julkiset

tilat. Yksikön mukaan kaupungin tiloja koskevia sisäilmaneuvotteluja on ollut 49 vuonna 2013, 51 vuonna
2014 ja 41 vuonna 2015. Samoissa kohteissa on voinut olla useampia neuvotteluja.
Oulun Työterveydestä saadun tiedon mukaan vuonna 2015 vastaanotolla on käynyt 260 peruskunnassa
työskentelevää henkilöä, joiden hengitystie-elinsairaus on arvioitu työperäiseksi. Sisäilmaoireilusta suurin
osa kirjautuu hengitystieoireiden alle. Eniten oireilevia on ollut varhaiskasvatuksessa, terveyspalveluissa
ja opetuspalveluissa. Kaupungin työsuojelupäällikön
mukaan sisäilma-altistukseen liittyviä ammattitautiepäilyjä on ollut vuosittain muutamia.

Vaikuttavuudesta
Sisäilmaongelmien käsittely
Korjausvelkaa koskevia vaikuttavuustavoitteita on ilmaistu omistajapoliittisissa linjauksissa toteamuksella,
että kaupungin pysyvän kiinteistökannan peruskorjausten laiminlyönti vaarantaa kaupunkilaisten tarpeita
vastaavan palvelutuotannon ja kaupungin liiketoiminnan kannattavuuden. Käyttäjiin liittyy Tilakeskuksen
kaupunginvaltuustoon nähden sitova toiminnallinen
tavoite tilojen terveellisyys, toimivuus, esteettömyys ja
turvallisuus, mittarina asiakkaiden kokonaistyytyväisyys. Vuoden 2015 tavoitetaso asteikolla 1–5 oli 3,6
ja toteuma 3,7. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyydellä
mitaten tulokset ovat hieman parantuneet vuosi vuodelta. Myös tilojen sisäilman laatua koskevat tulokset ovat kokonaisuutena parantuneet vuodesta 2013
alkaen, mutta kouluissa sisäilman laadun on koettu
huonontuneen.

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset 2013–2015
4,0
3,0
2,0

1,0
0,0

Kokonaistyytyväisyys
Sisäilman laatu, kaikki
tiloihin

Sisäilman laatu,
koulut

Sisäilman laatu,
päiväkodit

2013

3,5

3,0

3,1

3,0

2014

3,6

3,1

3,0

3,2

2015

3,7

3,2

2,8

3,3
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Kaupungilla on käytössään Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat -toimintamalli sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Havaitsemistaan ongelmista tilojen käyttäjät ottavat yhteyttä Tilakeskukseen.
Kaupungin tilojen kuntotutkimuksia tehdään noin
25 kpl vuosittain, ja tutkimusten määrä on kasvussa.
Kuntotutkimukset teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla. Tilakeskuksen mukaan vuoden 2015 lopulla sisäilmaongelmia oli 41:ssä kaupungin kohteessa, joista
kouluja oli 23, päiväkoteja 13 ja hyvinvointipalvelujen
kohteita viisi. Sisäilmatyöryhmä oli 20 kohteessa, ja 21
kohdetta oli seurannassa.
Tilatyöryhmä ratkoo korjauskohteiden tärkeysjärjestystä palveluverkon, rakennuksen teknisen kunnon ja toiminnallisten tarpeiden perusteella. Huomioon otetaan myös työsuojelulliset ja terveydelliset
näkökohdat. Äkillisissä korjaustarpeissa tehdään ensiapukorjaukset kunnossapitomäärärahoista. Oulun rakennusvalvonnan kosteus- ja homekorjausten
asiantuntemus on Tilakeskuksen käytettävissä.
Kokemukset Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat
-toimintamallin vaikuttavuudesta
Korjausvelkaan kohdistuvien toimien vaikuttavuutta
arvioitiin Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat -toimintamallista saatujen kokemusten avulla.
Keskeinen rooli sisäilmaongelmien selvittämisessä
on kohdekohtaisella moniammatillisella sisäilmatyöryhmällä, joka tekee esityksen toimenpiteistä ja seuraa toimien vaikutuksia. Osapuolia sisäilmaongelmien selvittämisessä ja käsittelyssä ovat Tilakeskuksen
lisäksi käyttäjien edustajat, kiinteistönhoidosta ja siivouksesta vastaavat, työsuojelu, työterveys, ympäristötoimi ja mahdollinen ulkopuolinen asiantuntija. Oulun kaupungissa oli vuoden 2015 lopulla toiminnassa
olleista 20 sisäilmatyöryhmästä kouluissa 11 ja loput
päiväkodeissa ja hyvinvointipalvelujen toimipaikoissa.
Tilakeskuksen mukaan Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat -toimintamalli toimii hyvin ja sitä käytetään
kaikissa tapauksissa. Toimintamalli vahvistaa organisaation asiantuntemusta, ammattimaista tutkimustoimintaa, työmaa-aikaista kosteudenhallintaa ja
jälkiseurantaa. Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmahankkeissa korostuvat ennakkotutkimukset ja jälkiseuranta. Seurantaa tehdään kolme vuotta; sisäilmatyöryhmä jatkaa niin kauan kunnes todetaan, että
ongelma on hoidettu.
Tarkastuslautakunnan aloitteesta tehtiin tammi–helmikuussa 2016 kysely, jolla haluttiin kartoittaa koke-
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muksia toimintamallista. Se osoitettiin kymmeneen
sellaiseen yksikköön, jossa oli parhaillaan tai jossa oli
ollut sisäilmaongelmia ja joista puolessa oli toiminut
tai toimi parhaillaan sisäilmatyöryhmä. Kyselyyn vastasivat kaikki. Vastaajien kokonaismäärä oli pieni, ja
osassa kysymyksistä vastaajia oli vain muutamia, joten tulokset ovat suuntaa-antavia.
Kokonaisuutena vastaajat olivat tyytyväisiä sisäilmaongelmien selvittämisen ja korjausten suunnittelun
menettelytapoihin, sillä vastausten keskiarvot sijoittuivat asteikolla 1–5 välille 3,5–4,7 lukuun ottamatta alkukatselmuksen toteuttamista, jossa vastausten keskiarvo oli noin 3,2 ja yksittäisistä vastauksista alhaisin
lukema 1,5.
Korjausten käynnistämisen nopeutta koskevien vastausten keskiarvo oli noin 3,5 ja vastausten vaihteluväli
1,7–5. Vapaapalautteessa kaksi vastaajaa toi esille sen,
että ongelmiin ei ole tartuttu riittävän ajoissa riittävän
vakavasti. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä väistötilaratkaisujen järjestelyihin, kuntotutkimusten ja muiden
selvitysten tekemiseen sekä aloitus- ja toteutusvaiheen viestintää varten saatavaan tietoon.
Vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä korjaukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen: vastaukset olivat välillä 4–5 ja keskiarvo noin 4,6. Vastaajat kokivat myös,
että heillä oli yksikössään tarpeelliset tiedot tilojen
käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä asioista. Tällä voi olla merkitystä tilojen kunnossa pysymiselle. Vapaapalautteessa muutamissa vastauksissa oltiin huolestuneita siitä, ovatko korjaukset sittenkään olleet riittävät.
Seurantaväittämiin saatiin kysymysryhmän alhaisimmat arvosanat (vastausten keskiarvot 2,3 – 2,8). Tämän
kyselyn perusteella kehittämistarvetta on seurannan
kestossa, seurannasta tiedottamisessa ja sisällössä
(muun muassa oirekyselyjen toteuttamisessa).
Kokonaisarvio sisäilmatyöryhmien työskentelystä oli
hyvä, noin 4,1. Erityisen tyytyväisiä oltiin sisäilmatyöryhmien kokoonpanoon ja tiedonkulkuun ryhmien sisällä. Myös dokumentointia pidettiin keskimäärin riittävänä. Osa vastaajista antoi toiminnasta täydet (5) tai
lähes täydet (4,8) pisteet. Alhaisin vastausten keskiarvo oli sisäilmatyöryhmän ohjaavan roolin ottamisessa
(noin 3,7), mutta siinäkään arvio ei ollut huono.
Kokonaisarvio Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat
-toimintamallin toimivuudesta oli noin 3,6. Sisäilmatyöryhmän olemassaolo ja työskentely näyttäisi hieman lisäävän yksiköiden tyytyväisyyttä työn eri vaiheissa ja parantavan sisäilmaongelmien poistamiseen
kohdistuvaa prosessia. Useat vastaajat kokivat, että sisäilmatyöryhmä oli tukenut yksikön esimiestä tämän
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työssä. Käyttäjien paremmat tiedot tilojen ylläpitoon
liittyvistä asioista voivat olla seurausta siitä, että työryhmässä on yhdessä käyty läpi ongelmia ja niiden
ratkaisuvaihtoehtoja.
Vapaapalautteiden mukaan yhteinen suunnittelu on
tärkeää. Kokemusten mukaan korjaukset oli toteutet-

tu asiallisesti ja asianmukaisesti. Kriittisimmät palautteet tulivat selvitysten ja korjausten välisestä viiveestä
ja siitä, että korjausten onnistumista ei ollut riittävästi seurattu. Osa hankkeista oli valmistunut niin äskettäin, ettei seuranta ollut vielä käynnistynyt.

4.7.2 Oulun Vesi liikelaitos
Taloudellisuudesta
Omistajapoliittisissa linjauksissa Oulun Vedelle oli asetettu tavoitteeksi toimintavarmuus ja kustannustehokkuus. Vuoden 2015 talousarviossa oli kaupunkitason
riskiksi mainittu vesi- ja viemäriverkoston mahdollisten
vaurioiden aiheuttamat ongelmat. Korjausvelkaan liittyviä taloustavoitteita ei talousarviossa ollut asetettu.

Verkostojen hyvään kuntoon liittyvät verkostojen saneerausohjelma ja saneerausvelan pienentäminen.

Kehittämissuunnitelmassa vesijohtoverkoston saneerausvelaksi arvioitiin 50 km ja 12 miljoonaa euroa. Viemäriverkoston vastaavat luvut olivat 25 km ja 9 miljoonaa euroa. Hulevesiverkostossa ei arvioitu olevan
Vuoden 2015 taloudellinen tulos oli hyvä: liikevaihto merkittävää saneerausvelkaa, koska sen rakentami36,1 miljoonaa euroa vuonna oli 1,9 miljoonaa suu- nen on aloitettu myöhemmin ja putkien käyttöikä
rempi kuin edellisenä vuonna ja 2,5 miljoonaa euroa on pidempi. Oulun Vesi täydensi syksyllä 2015 edelsuurempi kuin talousarviossa. Liikeylijäämä oli 11,0 lä olevaa arviota korjausvelan määrästä selvittämällä
miljoonaa euroa, 0,6 miljoonaa euroa edellisvuot- vuonna 2013 liittyneiden vesilaitosten verkoston korOulun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuosille 2015–2030 (kv 12.10.2015) määriteltiin vesihuollon
ta suurempi ja peräti 4,6 miljoonaa euroa arvioitua jausvelkaa ja päätyi 26–28 miljoonan euron kokonaisstrategisiksi tavoitteiksi muun muassa vedenhankinnan ja vedenlaadun turvaaminen ja verkostojen kunnon
enemmän. Tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa. määrään (kilometreissä 170–190 km) ilman laitoksia
säilyttäminen sekä tehokas jätevedenpuhdistus. Verkostojen hyvään kuntoon liittyvät verkostojen
Kaupunginvaltuustoon
yhtenä sitovana ta- ja vesitorneja. Liikelaitoksen mukaan verkoston tilansaneerausohjelma
ja saneerausvelan nähden
pienentäminen.
loustavoitteena ollut kohtuullinen taksatasotavoite to- ne on kohtuullisen hyvä.
teutui: vertailuhinta
omakotitaloilla
oli 19 % ja kerrosKehittämissuunnitelmassa
vesijohtoverkoston
saneerausvelaksi
arvioitiin 50 km ja 12 miljoonaa euroa.
Viemäriverkoston
vastaavat
luvut
olivat
25
km
ja
ei arvioitu olevan
taloilla 20 % alle maan keskitason. 9 miljoonaa euroa. Hulevesiverkostossa
Vesihuollon kehittämissuunnitelman
toimenpideohmerkittävää saneerausvelkaa, koska sen rakentaminen on aloitettu myöhemmin
ja
putkien
käyttöikä
on eteenpäin tavoitteena
jelmassa on vuodesta
2015
pidempi. Oulun Vesi täydensi syksyllä 2015 edellä olevaa arviota korjausvelan määrästä selvittämällä vuonna
Oulun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuosil- verkostojen saneerausinvestointien osuuden kasvatta2013 liittyneiden vesilaitosten verkoston korjausvelkaa ja päätyi 26–28 miljoonan euron kokonaismäärään
le 2015–2030 (kv 12.10.2015) määriteltiin vesihuollon minen vähintään 50 %:iin verkostoinvestointien mää(kilometreissä 170–190 km) ilman laitoksia ja vesitorneja. Liikelaitoksen mukaan verkoston tilanne on
strategisiksi
tavoitteiksi muun muassa vedenhankin- rästä. Vuositasolla verkostojen saneerauksiin käykohtuullisen
hyvä.
nan ja vedenlaadun turvaaminen ja verkostojen kun- tettäisiin 4,0–7,0 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä
non kehittämissuunnitelman
säilyttäminen sekä tehokas
jätevedenpuhdistus.
(2015–2030)
investointitarpeet
Vesihuollon
toimenpideohjelmassa
on vuodesta
2015 eteenpäin
tavoitteena ovat noin 250 miljooverkostojen saneerausinvestointien osuuden kasvattaminen vähintään 50 %:iin
määrästä.
naaverkostoinvestointien
euroa, ja siitä puolet
on saneerauksia.
Vuositasolla verkostojen saneerauksiin käytettäisiin 4,0–7,0 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä (2015–2030)
investointitarpeet
ovat noin
250 miljoonaa euroa, ja
siitä puolet
on saneerauksia.
Oulun Veden
verkostoinvestoinnit
vuosina
2006–2015,
uudisrakentamisen ja

verkostosaneerauksien osuudet

Oulun Veden verkostoinvestoinnit vuosina 2006–2015, uudisrakentamisen ja verkostosaneerauksien
osuudet

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TA
TP
2015 2015

Uudisrakentaminen milj. euroa

4,3

4,7

5,0

3,7

2,7

3,5

5,9

4,4

3,7

4,4

3,1

Verkostosaneeraukset milj. euroa

1,3

1,6

2,0

2,2

3,3

3,4

3,1

3,8

4,9

5,5

6,8

Lähde: Oulun Vesi

Lähde: Oulun Vesi

Verkostojen uudisrakentamisen määrä on viime vuosina vähentynyt ja verkostosaneeraukset ovat
lisääntyneet sekä euromääräisesti että suhteellisena osuutena kaikista verkostoinvestoinneista. Vuosina 2010,
2014 ja 2015 saneerauksien osuus verkostoinvestoinneista ylsi uudessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
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Verkostojen uudisrakentamisen määrä on viime vuosina vähentynyt ja verkostosaneeraukset ovat lisääntyneet sekä euromääräisesti että suhteellisena osuutena
kaikista verkostoinvestoinneista. Vuosina 2010, 2014
ja 2015 saneerauksien osuus verkostoinvestoinneista ylsi uudessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa asetettuun 50 %:n tavoitteeseen, vuonna 2015 se
oli lähes 70 %. Oulun Veden hyvä taloudellinen asema mahdollistaa välttämättömät saneeraukset. Korvausinvestointien lisäksi Oulun Vesi pyrkii hallitsemaan
korjausvelan kasvua entistä enemmän verkostojen ennakoivalla kunnossapidolla.

kpl:sta/km/vuosi vuoden 2014 noin 0,04 kpl:een/km/
vuosi. Edelleen on suuria alueellisia eroja. Jätevesiverkoston vuotovesiprosenttiin vaikuttaa sateisuus.
Vuonna 2015 jätevesimäärät kasvoivat 25 % sateisen
vuoden vuoksi, ja vuotovesiprosentti oli 40, kun se
edellisenä vuonna oli 25 ja vuonna 2013 37. Vuotovedet aiheuttavat tulvimista verkostossa ja ylimääräisiä kuluja jätevedenpuhdistuksessa sekä heikentävät
puhdistusprosessin laatua. Viemäreiden vuotovesien
vähentämisessä yhtenä keinona on sekaviemäröityjen alueiden muuttaminen erillisviemäröintiin. Sekaviemäröintejä on eniten keskusta-alueella, missä erillisviemäröintiä lisätään katusaneerausten yhteydessä.

Vaikuttavuudesta

WACSI–kyselyn tulokset vuosina 2002–2015
10,00

OULUN VESI

9,50
Veden jakelun katkottomuus

9,00

Veden paine
Veden väri

8,50

Veden haju
Veden maku

8,00

Veden hinta
Veden laadun WACSI

7,50

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

7,00
2005

Tehtyjen saneeraustoimien ansiosta vesijohtoverkoston vuotojen määrä on vähentynyt vuoden 1980 0,4

Vuoden 2015 talousarviossa oli tavoitteena laadukkaat ja vaikuttavat palvelut: asiakastyytyväisyys
parhaiden tasolle ja mittarina WACSI–kyselyn tulokset toisiin laitoksiin ja omiin tuloksiin nähden. Liikelaitos raportoi, että vedenlaadun arvosana parani
(8,74 →8,79) ja vesilaitoksen palvelu sekä vedenjakelun ja viemäröinnin arvosana (8,31 ja 8,79) pysyivät
ennallaan. Pitkällä aikavälillä veden laatu on WACSI–
kyselyn mukaan ollut menossa hienoisesti parempaan
suuntaan.

2004

Asiakkaille verkostojen huonosta kunnosta aiheutuu
vedenlaadun heikkenemistä, lisääntyneitä vedenjakelukatkoja ja viemäritukoksia sekä kasvanutta vesivahinkojen riskiä. Talousveden laatu on täyttänyt STM:n
asetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset
eikä yhtään vesivälitteistä epidemiaa ollut viime vuonna. Vedenjakelun käyttökeskeytysaika oli pieni, 3 minuuttia asukasta kohden, joten 20 minuutin tavoitearvo alitettiin selvästi.

Oulun Vesi on ollut vuodesta 2002 alkaen mukana Taloustutkimus Oy:n WACSI–tutkimuksessa, jonka tavoitteena on selvittää vesilaitosten kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen
toiminnasta. Vuonna 2015 tutkimuksessa on ollut 12
vesilaitosta Oulun Veden lisäksi.

2003

Korjauskohteiden kartoittamisessa ja priorisoinnissa
käytetään verkostojen kunnon toiminnallisia mittareita. Verkostosaneerausten painopisteenä on viemäriverkoston saneeraus. Alueellisten saneerauskohteiden
valintaperusteita ovat verkostojen kunto, putken materiaali ja ikä sekä katujen ja muun infran saneerauksen yhteensovittaminen.

Asiakastyytyväisyys

2002

Talousarviossa oli asetettu Oulun Vedelle asiakastyytyväisyyttä, veden laatua ja toimitusvarmuutta sekä
jätevesien käsittelyn toimivuutta koskevat tavoitteet.
Ne saavutettiin lukuun ottamatta jätevesien käsittelyn toimivuutta, joka toteutui osittain. Oulun Veden
mukaan korjausvelan pitäminen hallinnassa vaikuttaa
keskeisesti edellä mainittujen valtuustotason tavoitteiden saavuttamiseen. Verkostojen huonosta kunnosta aiheutuu käyttökustannusten ja korjaustöiden
lisääntymistä, vahinkoriskien kasvua ja toteutumista
sekä asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyden laskua.
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4.7.3 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/kiinteät rakenteet ja laitteet

Taloudellisuudesta
Omistajapoliittisten linjausten mukaan kiinteiden rakenteiden omaisuuden arvo säilytetään ja korvausinvestointeja tehdään vuosittaista korjausvastuuta
vastaavasti. Omistajapoliittisessa ohjelmassa oli tavoitteena, että kuntotutkimuksilla selvitetään korjausvelan määrä ja tehdään pitkän aikavälin suunnitelma
vuosittaisista korjausvastuista. Keskeisiä näkökulmia
ovat korjausvelan tekninen ja taloudellinen laskenta ja
riskienhallinta priorisoimalla aikataulu sen mukaisesti.
Suunnitelman laatimisen tavoiteaikataulu 31.12.2014
ei ole toteutunut. Koko omaisuuden korjausvelkaa ei
ole laskettu eikä korjausvastuuta koskevaa suunnitelmaa tehty, sillä kuntotutkimukset ovat osittain kesken.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen talousarvioon ei
sisältynyt korjausvelkaan liittyviä tavoitteita.
Katu- ja viherpalvelujen vastuulla olevan omaisuuden kuntoa on pyritty selvittämään omaisuustyypeittäin silloin, kun selvityksillä on katsottu olevan merkitystä investointien ja kunnossapidon suunnittelussa.
Omaisuus on ryhmitelty katuihin ja kevyen liikenteen
väylin, venesatamiin ja vesiväyliin, leikkipuistoihin ja
koira-aitauksiin, siltoihin, valaisimiin, rakennettuihin
viheralueisiin, pysäkkikatoksiin, kalusteisiin, opasteisiin ja teknisiin laitteisiin.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden laskennallinen korjausvelka omaisuusryhmittäin vuonna 2015 (arvio)
Omaisuuslaji

Kaupungin
kunnossapidossa

Tutkimuksen
ajankohta ja
laajuus

Laskennallinen
korjausvelka
milj. €, noin

Toimenpiteet

Kaava-alueen liikenneväylät

1 700 km

2014: 334 km
2015–2016: 600 km

15,0

Korjausvelan määrittäminen
2014. Investointiohjelman
mukaisesti

Sillat

n. 200 kpl

2013–2015: 127 kpl

12,0

Kohdekohtaiset
korjaussuunnitelmat

Venesatamat ja vesiväylät

26 kpl

2013–2015: 26 kpl

2,6

Kehittämissuunnitelma 2015
Toimenpiteet 2016 ->

Leikkipuistot ja koira-aitaukset

153 kpl/15 kpl

2013 / 2014

2,0

Kehittämissuunnitelmat 2013 ja
2014

Viheralueet

1 260 ha

2010–2014

noin 10,0

Investointiohjelman mukaisesti

Valaistus

30 000 kpl

2012– jatkuvaa

14,0

Suunnitelmat 2012-.
Investointiohjelman mukaisesti

Yhteensä

> 55

Lähde: Katu- ja viherpalvelut 2/2016

Katu- ja viherpalvelut on selvityttänyt kaava-alueen liikenneväylien korjausvelkaa vaiheittain kuntotutkimusten perusteella siten, että ensimmäisessä vaiheessa on
tutkittu kanta–Oulun ennen vuotta 2000 rakennetut
asemakaava-alueen kadut vuonna 2014. Selvityksessä mukana olleen katuverkon korjausvelka on 9,1 miljoonaa euroa. Toisessa vaiheessa tutkitaan loput eli
kanta–Oulun kevyen liikenteen väylät ja Haukiputaan,
Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin alueen liikenneväylät
vuosina 2016 ja 2017, minkä jälkeen katujen korjausvelan kokonaismäärä on tiedossa (taulukossa arvio).

2013. Leikkipuistojen määrää on esitetty vähennettäväksi ja hierarkiatasoja laskettavaksi useissa kohteissa,
jotta määrärahat riittävät turvallisuus- ja laatuvaatimusten mukaiseen leikkipuistojen ylläpitoon, peruskorjaukseen ja rakentamiseen. Myös siltojen, pienvenesatamien ja veneväylien kuntoa ja korjausvelkaa on
selvitetty. Siltoja on kaikkiaan noin 200 kpl, joista vuosina 2013–2015 on inventoitu 127 kpl, ja näistä huonokuntoisia (kansineliöt) on noin neljäsosa. Inventointia jatketaan siten, että saadaan kaikki sillat rekisteriin.
Korjaukset keskitetään kuntoluokkaan ”huono”.

Selvitys Oulun leikkipuistojen kunnosta ja kehittämissuunnitelma vuosille 2014–2032 on laadittu vuonna

Pienvenesatamia ja vesiväyliä koskevat kuntotutkimukset on tehty vuosina 2013–2015. Venesatamien kunto
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vaihtelee lähes uudesta erittäin huonokuntoiseen, ja
venepaikkoja on jouduttu asettamaan käyttökieltoon
rakenteiden heikon kunnon takia. Venesatamien ja vesiväylien korjausvelan poisto on aikataulutettu siten,
että investointien tarve on noin 410 000 euroa vuosittain kahden ensimmäisen vuoden aikana, noin 290
000 euroa vuosittain kolmen seuraavan vuoden aikana ja tämän jälkeen noin 170 000 euroa seuraavien viiden vuoden aikana. Venesatamiin ja veneväyliin kertynyttä korjausvelkaa ei nykyisillä venepaikkamaksuilla
pystytä poistamaan.

Korvausinvestointien ja uusinvestointien suhde

Investointien toteutusohjelman tärkeysjärjestykseen
vaikuttavat Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO), keskustahankkeet, yhteiskohteet Oulun Veden
ja valtion kanssa, muut kiinteistöjen yhteiskohteet,
muu kunnallistekniikka, liikennetarve ja -turvallisuus

ja infran kunto. Yhdyskuntalautakunta päättää investointiohjelmasta vuosittain.
MATO ohjaa resurssien käyttöä siten, että siinä määritellyille uusille alueille rakennetaan verkostot ja kadut
yhtä aikaa etukäteen. Maankäytön toteuttamisohjelmaluonnoksessa 2016–2020 on todettu, että täydennysrakentamisen määrä kasvaa, uusien alueiden kunnallistekniikan rakentaminen vähenee ja kaupungilla
on samalla mahdollisuus vähentää olemassa olevan
kunnallistekniikan korjausvelkaa.
Kolmen vuoden seurantajaksolla investointien kokonaismäärä on kasvanut, ja myös korvausinvestointien
määrä ja suhteellinen osuus kaikista investoinneista on noussut. Vuonna 2015 yhdyskuntalautakunnan
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 41,9 miljoonan euron nettomäärärahasta käytettiin 39,2 miljoonaa euroa josta korvausinvestoinnit olivat 43 % ja uusinvestoinnit 57 %.

Korvausinvestoinnit ja uusinvestoinnit vuosina 2013–2015
Korvausinvestoinnit

Uusinvestoinnit

Yhteensä

milj. euroa

%

milj. euroa

%

milj. euroa

2013

8,0

30,7

18,1

69,3

26,1

2014

13,0

41,5

18,3

58,5

31,3

2015

16,7

42,6

22,5

57,4

39,2

Vuoden 2015 investoinneista on vähennetty rahoitusosuudet.

Katu- ja viherpalvelujen mukaan kunnossa- ja puhtaanapitoon varatut määrärahat ovat suhteessa alhaiset, vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa, mikä johtaa
omaisuuden kunnon laskuun. Syksyllä 2015 valmistui 16 kunnan kustannusvertailu Kuve, jonka mukaan
Oulussa on käytetty vuonna 2014 yleisten alueiden
kunnossapitoon 73 euroa asukasta kohden, kun kaupunkien keskiarvo oli 93 euroa/asukas. Katualueiden
kunnossapitoon käytettiin 58 euroa/asukas, kaupunkien keskiarvo oli 70 euroa/asukas. Yleisten alueiden
kunnossapitokustannukset asukasta kohden vuonna
2014 olivat Oulussa kolmanneksi alhaisimmat ja katualueiden kustannukset neljänneksi alhaisimmat 16
kaupungin vertailussa.
Tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä saadun selvityksen mukaan liikennealueiden ylläpidon, päällysteen kunnon, talvihoidon ja puistojen hoidon kustannukset asukasta kohden olivat laskeneet kaikilla
näillä osa-alueilla Oulussa vähintään 24 % vuodesta
2010 vuoteen 2014. Taloustilanne ei ole mahdollista-

nut kunnossapitomäärärahojen kasvattamista kanta–
Oulussa samassa suhteessa kun kunnossapidettävien
alueiden määrä on kasvanut. Kuntaliitoksessa yleisten
alueiden määrä edelleen lisääntyi, mutta määrärahat
eivät kasvaneet samassa suhteessa. Nopeita kustannussäästöjä on haettu muun muassa laskemalla kunnossapidon tasoa, vähentämällä korjauspäällystyksiä
sekä sammuttamalla valaistus yön ajaksi.

Vaikuttavuudesta
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korjausvelan vähentämiselle ei ole asetettu vaikuttavuustavoitteita. Vaikutuksia katujen ja yleisten alueiden huonosta kunnosta
suoraan asiakkaille seurataan muun muassa vahingonkorvausvaatimuksien määrällä. Vahingonkorvausvaatimukset ovat lisääntyneet vuonna 2015 merkittävästi
kuten alla olevasta taulukosta näkyy. Yhdyskuntalautakunta käsittelee kunnossapitopäällikön kielteisestä
korvauspäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset.
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Vahingonkorvausvaatimukset vuosina 2013–2015
Vuosi

Vaatimuksia

2013

65

Yhdyskuntalautakunnassa
käsitelty
3

2014

68

6

2015

130

14

Yhteensä

263

23

Lähde: Katu- ja viherpalvelut 2/2016

FCG Konsultointi Oy:n tekemässä asiakastyytyväisyyskyselyssä vuodelta 2014 oululaiset ovat olleet kohtalaisen tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin.
Suuria muutoksia ei ole ollut edelliseen kyselyyn verrattuna. Oululaiset ovat olleet hieman tyytyväisempiä lumenauraukseen ja liukkaudentorjuntaan ja hiukan tyytymättömämpiä katujen kuntoon vuonna 2014
kuin vuonna 2013.
Vuotta 2014 koskevassa Kuve-vertailussa Oulussa asukastyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon oli
3,4 asteikolla 1–5 (edellisenä vuonna 3,3). Kaupunkien keskiarvot olivat 3,3 ja 3,2. Asukastyytyväisyys oli
parantunut vaikka rahaa oli käytetty ylläpitoon vähemmän. – Tammikuussa 2016 käyttöön otettu karttapohjainen palautteenantomahdollisuus helpottaa
kuntalaisten suoran asiakaspalautteen antamista.
Johtopäätökset
Tilakeskus
Kaupungin rakennusten korjausvelkaa ja peruskorjaustarvetta on selvitetty, ja korjausvelan taloudellisesta merkityksestä on olemassa tietoa: laskennallista
korjausvelkaa on noin 100 miljoonaa euroa, mikä on
noin 10 % rakennusten nykyarvosta ja noin 500 euroa
asukasta kohden. Peruskorjaustarve on lähes kolminkertainen korjausvelan määrään nähden eli noin 300
miljoonaa euroa. Vuotuinen korjausvastuu on runsaat
20 miljoonaa euroa.
Omistajapoliittisten linjausten mukaan rakennusten
korvausinvestointeja tehdään vuosittaista korjausvastuuta vastaavasti. Karkeasti arvioiden tavoite on toteutunut, kun otetaan huomioon peruskorjaukset,
erillisinvestoinnit peruskorjattaviin kohteisiin ja korjausvelan vähentämiseen kohdistuneet kunnossapitomenot. Kahtena viime vuonna peruskorjauksiin
käytettiin yli 50 % kaikista investointimäärärahoista,
mutta kokonaisuudessaan määrärahat ovat pienen-

tyneet vuodesta 2103 lähtien, ja nykyisellä investointitasolla korjausvelka kasvaa koko ajan, mikäli tilojen
määrää ei pystytä vähentämään. Kaupungin investointeja on vähennetty viime vuosina kaupunkistrategiassa ja valtuustosopimuksessa asetettujen taloustavoitteiden saavuttamiseksi.
Omistajapoliittisessa ohjelmassa vuonna 2014 tehtäväksi määritelty kiinteistöjen kehittämisohjelma ei ole
vielä valmistunut. Asiaan on ainakin osittain vaikuttanut palveluverkkoratkaisujen keskeneräisyys. Tilaratkaisuihin vaikuttavat linjaukset siitä, mitä palveluja
järjestetään, missä palvelut järjestetään ja missä laajuudessa ja kenen toimesta niitä järjestetään.
Tilakeskuksen toiminnan tavoitteiksi on omistajapoliittisissa linjauksissa asetettu kiinteistön arvon säilyminen ja kilpailukykyinen vuokra. Sisäisiä vuokria
korottamalla olisi mahdollisuus koota rahoitusta korjausvelan vähentämiseen, mikä kuvaisi nykyistä realistisemmin tilojen kunnossapidon vaatimaa panostusta ja turvaisi kiinteistöjen arvon säilymistä. Toisaalta
se lisäisi erityisesti hyvinvointipalvelujen ja sivistys- ja
kulttuuripalvelujen kustannuksia. Vertailua voidaan
tehdä kunnissa käytettyyn elinkaarimalliin, jossa sopimuskauden palvelumaksuihin sisältyvät kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitokustannukset ja jossa siten taataan tilojen ennakoiva pitkäjänteinen ylläpito.
Tilakeskuksella oli talousarviossa vaikuttavuuteen
liittyvä tavoite terveellisistä, toimivista, esteettömistä
ja turvallisista tiloista. Asiakastyytyväisyydellä mitattuna tilojen kunnossapidossa ja korjauskohteiden priorisoinnissa onnistuttiin kohtalaisen hyvin. Mittaria ei
kuitenkaan voida pitää riittävänä, kun arvioidaan tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tyytyväisyys tilojen
sisäilman laatuun on keskimäärin kasvanut viime vuosina, mutta kouluissa sisäilman on koettu huonontuneen. Tilakeskuksen havaintojen mukaan sisäilmatutkimusten määrä on kasvussa. Jatkossa liikelaitoksessa
kehitetään rakennusten todelliseen kuntoon perustuvaa arviointia, jotta korjausmäärärahat voidaan kohdentaa entistä paremmin.
Rakennusten huonosta kunnosta ja sisäilmaongelmista aiheutuu sekä taloudellisia että terveydellisiä haittoja. Kaikki käyttäjät ovat alttiina huonolle sisäilmalle, mutta erityisesti lapset ja nuoret joutuvat olemaan
huonokuntoisissa rakennuksissa, koska korjausvelkaa
on paljon kouluissa ja päiväkodeissa. Omaisuuden
huonosta kunnosta tilojen käyttäjille ja asiakkaille aiheutuvia kustannuksia ja haittoja ei seurata, joten korjaamattomuuden vaikutuksista ei ole kattavaa tietoa.
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Kymmenelle esimiehelle tehdyssä kyselyssä kartoitettiin näiden kokemusta kaupungin Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat -toimintamallista. Kyselyn perusteella mallia voidaan pitää kohtuullisen toimivana.
Eri osapuolet tekevät yhteistyötä sisäilmaongelmien
ratkaisemisessa, ja ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään erityisesti ongelmien selvittämisessä. Kyselyn
vastausten perusteella kaupungilla näyttäisi olevan
rakennuttamisen ja korjausrakentamisen osaamista.
Kehittämistarvetta on korjausten seurannassa. Asiakastyytyväisyydellä mitattuna ja Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat -mallin toimivuudella arvioituna
Tilakeskuksen toiminnalla on ollut vaikuttavuutta sisäilmaongelmien poistamisessa.
Oulun Vesi liikelaitos
Oulun Veden taloudellisuustavoitteet toteutuivat.
Vuoden 2015 korjausinvestoinnit ylittivät vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun 50 %:n
osuuden verkostoinvestoinneista. Oulun Veden saneerausvelan määrä on 26–28 miljoonaa euroa ilman laitoksia ja vesitorneja, ja liikelaitoksen hyvä taloustilanne
mahdollistaa tarvittavat verkoston saneeraukset.
Omistajapoliittisissa linjauksissa oli asetettu Oulun
Veden tavoitteeksi kustannustehokkuus. Noin viidenneksen maan keskitasoa alhaisemmilla taksoilla liikelaitos sai aikaan hyvän taloudellisen tuloksen ja toteutti toiminnalliset tavoitteensa, mutta varsinaisia
kustannustehokkuutta mittaavia valtuustotason tavoitteita ja mittareita ei ollut käytössä.
Vaikuttavuuteen liittyvät asiakastyytyväisyyttä, veden
laatua ja toimitusvarmuutta koskevat tavoitteet saavutettiin, ja jätevesien käsittelyn toimivuutta koskevat tavoitteet saavutettiin pääosin. Oulun Vesi on saatujen
selvitysten perusteella pystynyt kohdistamaan korjaukset oikein, koska vesijohtoverkostojen vuodot ovat

vähentyneet ja vedenjakelun käyttökeskeytysaika oli
viime vuonna hyvin pieni. Jakeluvarmuus oli hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyyttä mittaavan WACSI-kyselyn
tulokset ovat hienoisesti parantuneet vuosi vuodelta.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla ei ollut korjausvelkaan liittyviä taloudellisia tavoitteita talousarviossa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korjausvelkaa on kartoitettu ja arviossa päädytty noin 55
miljoonan euron tasoon. Omistajapoliittisessa ohjelmassa edellytetty korjausvelan määrän selvittäminen
ja pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen vuosittaisista korjausvastuista ovat kesken. Osasta omaisuutta,
esimerkiksi leikkipuistoista ja venesatamista, on laadittu kehittämissuunnitelmat.
Korvausinvestoinnit olivat noin 17 miljoonaa euroa
vuonna 2015 eli 43 % kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinneista. Kolmen vuoden seurantajaksolla korvausinvestointien määrä ja osuus kaikista investoinneista on noussut. Samoin kuin Oulun Vedellä
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa uudisrakentamisen väheneminen voi auttaa resurssien lisäämisessä
korjauksiin.
Asiakas- ja asukastyytyväisyyteen kunnossapitomäärärahojen väheneminen ei ole vuonna 2014 tehdyn
tutkimuksen mukaan toistaiseksi juurikaan vaikuttanut. Selkein seuraus omaisuuden huonosta kunnosta
ovat tiellä liikkujille aiheutuneet vahingot, ja kaupungille ilmoitetut vahingot ovatkin lisääntyneet merkittävästi viime vuonna. Reklamaatioiden lukumäärä ei
kuitenkaan ole riittävä vaikuttavuuden mittari. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla ei ole käytössä asiakasvaikuttavuuteen liittyviä valtuustotason tavoitteita
ja mittareita.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden ja vesihuollon verkostojen korjausvelan määrää
on selvitetty, mutta kiinteistöjen kehittämissuunnitelman ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen on kesken. Omistajapoliittisen ohjelman tavoitteiden suuntaan on edetty.
Korjausvelan vähentämiselle ei ole toistaiseksi asetettu kaupunkitason taloudellisia tavoitteita
muualla kuin omistajapoliittisissa linjauksissa, joiden mukaan korvausinvestointeja tehdään vuosittaista korjausvastuuta vastaavasti. Korjausvastuuta vastaavat investoinnit eivät kuitenkaan vähennä rakennusten korjausvelkaa, joka kasvaa koko ajan, ellei korjattavien rakennusten määrä vähene.
Kiinteistöjen kehittämissuunnitelman laatimisella on kiire.
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Investointimäärärahoja on viime vuosina vähennetty kaupunkistrategian ja valtuustosopimuksen
taloustavoitteiden saavuttamiseksi. Omaisuuden pitäminen kunnossa ja sen oikea-aikainen
korjaaminen kuitenkin tukevat taloustavoitteiden toteuttamista pienentämällä kustannuksia ja
haittoja pitkällä aikavälillä.
Tilojen sisäisille vuokrille asetettua kilpailukykytavoitetta tulisi voida arvioida uudelleen
korjausvelan vähentämisen näkökulmasta. Myös uusinvestointien laatutavoitteita tulisi tarkastella
kriittisesti.
Tuloksellisuuden kehittämistä ja arviointia varten tulisi asettaa tavoitteita ja kehittää mittareita,
koska korjausvelkaan kohdistuvien toimien taloudellisuutta ja vaikuttavuutta ei nykyisellään voida
kattavasti arvioida.
Kaupungin Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat -toimintamalli on sekä Tilakeskuksen että tilojen
käyttäjien mukaan toimiva, ja korjausvelan vähentämiseen kohdistuneet toimet ovat siltä osin olleet vaikuttavia. Korjaushankkeiden seurannan sisältöön ja kestoon sekä seurannasta tiedottamiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

4.8 Tuloksellisuuden edistäminen Oulun Serviisissä ja
Oulun teknisessä liikelaitoksessa
Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena oli tuloksellisuuden edistäminen kahdessa kaupungin
sisäisiä palveluja tuottavassa liikelaitoksessa, Oulun Serviisissä ja Oulun teknisessä liikelaitoksessa.
Liikelaitosten tuloksellisuutta arvioitiin taloudellisuuden, tuottavuuden, toimintaprosessien
sujuvuuden, palvelun laadun, vaikuttavuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulmista ja verrattiin
tuloksia omistajan ja liikelaitosten itsensä asettamiin tavoitteisiin. Asiakasvaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin kriteerinä myös palvelujen järjestämisohjelmaa.

Liikelaitos Oulun Serviisi tuottaa pääosan kaupungin ateria- ja puhtauspalveluista sekä vanhusten hoivalaitosten monipalvelut. Se tuottaa päivässä noin
40 000 ateriaa ja huolehtii lähes 500 000 neliömetrin puhtaanapidosta. Viime vuoden liikevaihto oli 32,7
miljoonaa euroa.
Oulun tekninen liikelaitos tuottaa infra-, ylläpito-,
kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Pääasiakkaita ovat
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Tilakeskus,
hyvinvointipalvelut ja liikuntapalvelut. Lisäksi asiakkaita ovat kiinteistöjen, yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen ja virkistysalueiden käyttäjät. Vuonna 2015
liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa.

Liikelaitosten toiminnalle on asetettu tavoitteita Oulun kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa, omistajapoliittisessa ohjelmassa sekä liikelaitosten kehittämissuunnitelmissa ja talousarvioissa.
Omistajapoliittisissa linjauksissa todetaan, että liikelaitosten tehtävänä on turvata palveluiden saatavuus
mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Serviisin ja Teknisen liikelaitoksen kehittämisvisiona on, että
toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksina. Serviisin
toimintaa kehitetään uuteen keittiöverkkoon ja keskitettyyn ateria- ja puhtauspalveluiden tuotantomalliin
perustuen. Molempien liikelaitosten toiminnan kehittämisessä hyödynnetään henkilöstön eläköityminen
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ja muu vaihtuvuus sekä arvioidaan, mikä osuus säilyy omana tuotantona. Toiminnan tavoitteina ovat toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut.

nituottajamalli vahvistuu. Keskeiset näkökulmat ovat
palvelujen järjestäminen, tuotannon nykytila, henkilöstö, markkinoiden kypsyysaste ja muutosaikataulu.

Omistajapoliittisessa ohjelmassa 2013–2016 on määritelty sisäisten liikelaitosten tavoitteelliset oman tuotannon osuudet vuoteen 2020 mennessä: Serviisin
ateria- ja puhtauspalveluissa 70 % ja Teknisellä liikelaitoksella yksiköittäin 25–60 %. Oma palvelutuotanto
keskittyy sovittuihin puitteisiin, palvelutuotannon riskiä hajautetaan ottamalla rinnalle ulkopuolisia palveluntuottajia, kaupunki hyödyntää markkinoita ja mo-

Ohjelman mukaan Serviisin tuotanto keskittyy kaupungin palveluverkon (koulut, päiväkodit, nuorisotilat, terveyskeskukset, kirjastot) tukipalvelujen tuottamiseen monipalvelumallilla. Vuoden 2017 aikana
aloittaa uusi monitoimikeittiö ja mahdollisesti yhteistuotanto PPSHP:n ja Serviisin laitoshoidon ateria- ja
puhtauspalvelutuotannossa.

4.8.1 Liikelaitos Oulun Serviisi
Taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja
prosessien sujuvuudesta
Serviisille asetetut talouden tavoitteet toteutuivat
vuonna 2015: tilinpäätöksessä liikevaihto oli 32,7 ja
liikeylijäämä ja tilikauden ylijäämä molemmat 0,4 miljoonaa euroa. Liikeylijäämätavoite 20 000 euroa ylittyi moninkertaisesti. Hintoihin ei tehty korotuksia
vuodeksi 2015, sen sijaan vuonna 2014 hintoja oli
korotettu 5 % hyvinvointipalveluja lukuun ottamatta. Pääasiallisina syinä hyvään tulokseen olivat budjetoitua suuremmat tuotot ja tarvikkeiden ostojen alittuminen. Omistajan tahtotilan suuntaisesti liikevaihto
aleni edellisestä vuodesta, koska toimintoja siirtyi yksityiselle palveluntuottajalle. Liikevaihdon vähennys oli
1,6 miljoonaa euroa. Vastedes liikevaihto ja sen muutokset eivät yksinään kuvaa Serviisin oman toiminnan
laajuutta, koska järjestämisvastuun myötä kaikki yksityisen palvelutuotannon laskut kulkevat liikelaitoksen
kautta pääosin vuoden 2016 alusta lukien. Kilpailukyky verrattaessa yksityiseen toimintaan on Serviisille
haaste, koska liikelaitoksen henkilöstökulut ovat korkeammat ja vuosilomat pidemmät, ja sen ikärakenne
on epäedullisempi kuin yksityisillä yrityksillä.

Taloudellisuudelle ei ollut asetettu muita tavoitteita.
Tuottavuuden tunnuslukuina Serviisi käyttää ateriasuoritteiden ja puhtausneliöiden määrää työtuntia
kohden. Vuonna 2015 ateriasuoritteet työtuntia kohden olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna mutta
eivät yltäneet talousarviossa asetettuun tavoitteeseen.
Serviisin mukaan syynä oli se, että kaupunki ei pystynyt toteuttamaan Köökit2020-suunnitelmaa aikataulun mukaisesti. Lisäksi tuottavuuden kasvuun vaikuttivat kaupungin toteuttamat tilamuutokset, jolloin
ruokatoimintaa jouduttiin organisoimaan uudelleen.
Puhtausneliöt työtuntia kohden toteutuivat talousarviotavoitteen mukaisesti, mutta tunnusluvun arvo
heikkeni edelliseen vuoteen nähden. Tuottavuuden
laskua selittää luopuminen eräistä isoista kohteista,
kuten liikuntahalleista. Liikelaitoksen mukaan viime
vuosina toiminta on painottunut omistajapoliittisten
toimien edistämiseen ja rakenteellisia uudistuksia on
tehty vähemmän, minkä vuoksi tuottavuus ei ole kasvanut toivotusti.

Serviisin omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut
TP 2013

TP 2014

TA 2015

TP 2015

TS 2016*

TS 2017*

Ateriasuoritteita/työtunti

Tunnusluvut

19

19

23

21

24

25

Puhtausneliöitä/työtunti

284

281

264

264

270

270

*Vuoden 2015 talousarvion mukaan
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Omistajapoliittisessa ohjelmassa edellytetty Serviisin
liiketoimintasuunnitelma (2014) sisältää lukuisia toimia
prosessien kehittämiseksi. Puhtauspalvelujen tuottamisprosessia on uudistettu osaamista ja konekantaa
kehittämällä, ja tuottavuutta on pyritty kehittämään
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ateriapalvelujen
tuottavuus kehittyy Serviisin mukaan järjestämisvastuun siirtymisen, Köökit 2020-suunnitelman toteuttamisen, sähköisten järjestelmien käyttöönoton ja hyödyntämisen, henkilöstön osaamisen kehittymisen sekä
moniosaajuuden lisääntymisen myötä. Talousarviossa
tavoitteena ollut monitoimikeittiöiden ja palvelukeittiöiden prosessien uudistaminen on osittain kesken.
Palvelujen järjestämisohjelmassa 2014–2017 painopisteitä ovat muun muassa asioinnin ja palvelujen
sähköistämisen, tietoon perustuvan johtamisen ja sopimusohjauksen kehittäminen. Sen linjausten mukaisesti on otettu käyttöön sähköisiä järjestelmiä, kuten
sähköinen työajan seuranta. Tuotannonohjausjärjestelmän hankintaprosessi aloitettiin tammikuussa
2015, ja järjestelmä saataneen käyttöön 2017. Tietoon
perustuvan johtamisen kehittämisessä toteutettiin kokonaisarkkitehtuurin pilotointia viime vuonna. Tarkasteltavina olivat toiminta, tieto, tietojärjestelmät ja teknologia asiakas- ja toimintalähtöisesti. Työkalu otettiin
käyttöön, ja hankkeen kehitystyötä on jatkettu kuluvana vuonna.
Johtokuntaan nähden sitovana tavoitteena oli palvelujen sähköistämisen lisääminen, mittarina AD-tunnusten osuus henkilöstömäärästä ja tavoitetasona
80 %:lla henkilöstöstä pääsy kaupungin tietoliikenneverkkoon. Tavoite toteutui: 82 % henkilöstöstä pääsee
tietoliikenneverkkoon.

Laadusta
Liikelaitoksen asettamat laatutavoitteet toteutuivat
varsin hyvin vuonna 2015. Johtokuntaan nähden sitovissa tavoitteissa puhtauspalvelujen laadussa tavoitetaso asteikolla 1–5 oli 3,6 ja toteuma 4,0. Ateriapalveluissa tavoitetaso oli 3,8, toteuma 4,1. Oiva-arvioinnin
tavoitetaso kaikilla palvelualueilla yhteensä oli 3,6, toteuma 3,5. Hyvää palvelukokemusta mittaavan palvelutoiminnan laadun tavoitetaso kaikilla palvelualueilla
oli 4,0 ja toteuma 4,2.
Laadun toteutumisen seurannassa käytössä ovat palautekanavat, kahdesti vuodessa tehtävät laadunmittaukset sekä johdon katselmukset vuosittain. Viimeisin
Serviisin asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin elo–syyskuussa 2015. Puhelinhaastatteluna toteutettuun tut-
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kimukseen vastasi 65 Serviisin asiakasta. Tutkimuksen mukaan 89 % vastaajista voisi suositella Serviisiä
kollegoilleen. Osuus on noussut 13 prosenttiyksikköä
vuodesta 2013. Vastaajista 69 % arvioi Serviisin toiminnan pysyneen entisellä tasollaan. Selvästi tai hieman parantuneen sen kokee 27 % vastaajista.
Konsernipalvelujen alkuvuonna 2016 toteuttamaan sisäisten liikelaitosten asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasivat palvelualueiden ja liikelaitosten johtoryhmät.
Kyselyn osa-alueita olivat sopimusohjaus sekä palvelujen laatu, hintataso ja laskutus, kehittäminen ja
yleisarvio liikelaitoksen palveluista. Vastaajien mukaan Serviisin palvelujen hinta-laatu-suhde oli hyvällä tasolla. Kehittämiskohteeksi vastaajat nimesivät laadun vaihtelun.

Henkilöstön aikaansaannoskyvystä
Johtokuntaan nähden sitovana tavoitteena oli henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen, jossa mittarina oli
Kunta10-tulokset vuonna 2012 ja sen perusteella valitut kehittämiskohteet. Valittuja kehittämiskohteita olivat työstressin vähentäminen sekä työaikojen ja
työn hallinta. Raportoinnin mukaan toimissa edettiin.
Käytyjen kehityskeskustelujen määrä kasvoi, mutta
100 %:n tasoon ei vielä päästy.
Henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi otettiin
osassa palvelualueita käyttöön BSC3-toimintatapa,
jolla pyritään parantamaan työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä. Käytännössä
liikelaitoksen palvelualueet määrittävät koko liikelaitoksen tavoitteiden kanssa linjassa olevat omat tavoitteensa, jotka kytketään osaksi Serviisin suunnittelua,
budjetointia ja raportointia. Kullekin strategiakartan
tavoitteelle laaditaan mittari, jolla osoitetaan, mikä
on palvelualueen tila suhteessa tavoitetilaan. Serviisin
johdon mukaan toimintatapa on otettu hyvin vastaan
ja aloitteita on tullut paljon.
Henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa oli 631 työntekijää, joista vakinaisia 501 (79 %). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 40 henkeä (-6 %) ja 1,2 miljoonaa euroa (-5,4 %), mikä johtui ensisijaisesti kilpailutettujen
kohteiden siirtymisestä yksityiselle toimijalle ja eläköitymisistä. Palvelujen ostot kasvoivat noin 0,3 miljoonaa euroa vuodesta 2014 vuoteen 2015.
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Serviisin henkilöstömäärän kehitys 2008–2015 ja ennuste 2016–2018
(ilman työllistettyjä ja kesätyöntekijöitä)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TA
2016

TS
2017

TS
2018

Vakinaiset

446

418

398

390

542

543

544

501

505

485

475

Määräaikaiset

55

96

86

106

196

156

127

130

55

50

45

Yhteensä

501

514

484

496

738

699

671

631

560

535

520

Vuonna 2018 henkilöstömäärän arvioidaan olevan
520. Vähentymiseen vaikuttavat kilpailutukset vuonna
2016 ja monitoimikeittiö Löökin käyttöönotto vuosina
2017–2018. Ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle on
jäämässä vuosien 2016–2020 välisenä aikana yhteensä
95 työntekijää. Henkilöstön keski-ikä on nyt 51 vuotta.

menetelmien osaamisessa ja prosessinomaisessa tekemisessä. Osaamista kehitetään useamman vuoden
koulutusohjelmalla.

Vuosina 2010–2013 Serviisi toteutti työkykyjohtamisen kehittämishankkeen. Tavoitteena oli lisätä ja tehostaa varhaista tukea niin, että työntekijät pystyvät
työkyvyn alenemisesta huolimatta jatkamaan omassa työssään tai uudelleensijoitettuina muissa tehtävissä. Serviisin mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien
määrä onkin vähentynyt ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä vastaavasti kasvanut. Vanhuuseläkkeelle jäi 18 (edellisenä vuonna 21) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 12 henkilöä (edellisenä vuonna 7).
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 61 henkilöä, 7 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Serviisin toiminnan vaikuttavuutta arvioitiin omistajapoliittisen ohjelman toteuttamisen ja palvelujen järjestämisohjelman mukaisen sopimusohjauksen
toimivuuden ja kehittämisen näkökulmasta. Asiakasvaikuttavuutta arvioitiin samoin palvelujen järjestämisohjelman asiakaslähtöisyyden ja kumppanuusperiaatteen näkökulmasta.

Sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet toivotulla tavalla. Vuonna 2013 sairauspoissaoloprosentti oli 7,1,
vuonna 2014 se oli 7,2 ja viime vuonna 8,1, kasvua
edelliseen vuoteen 0,9 prosenttiyksikköä. Palkallisen
henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat 0,7 prosenttiyksikköä. Liikelaitoksen mukaan sairauspoissaolojen lisääntymisen syinä ovat ikärakenne, fyysisen työn
kuormittavuus, muutokset ja sekä toteutuneet ja tulossa olevat kilpailutukset. Työtapaturmien aiheuttamat poissaolot vähenivät noin 7 %.
Osaamiskartoituksen perusteella osaamisvajetta on
ollut sähköisten työkalujen käytössä, uusien tuotanto-

Vaikuttavuudesta

Serviisi on edennyt omistajapoliittisen ohjelman tavoitteen suuntaan: arvio vuonna 2016 omana tuotantona tuotettavista kaupungin ateria-, puhtaus- ja
monipalveluista on noin 73 % ja yksityisenä palvelutuotantona tuotettavista noin 27 %.
Vuonna 2015 tehdyn johtosäännön muutoksen myötä Serviisillä on vastuu koko konsernin ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämisen kokonaisuudesta ja se
kilpailuttaa ulkopuolelta ostettavat palvelut ja ateriakuljetukset, kun aiemmin palvelualueet ja liikelaitokset
kilpailuttivat hankinnat itse. Toimintamalli mahdollistaa oman tuotannon ja ostopalvelujen 70/30 -osuuksien jatkuvan seurannan. Vuonna 2015 valvottavia
ateria- ja puhtauspalvelujen sopimuksia oli yhteensä
noin 200 kappaletta ilman konserniyhtiöitä.
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Serviisin oman tuotannon supistamisessa on edetty ja suunnitellaan edettäväksi seuraavasti:
1.1.2014

Liikuntalaitosten ja useiden toimistotilojen puhtauspalvelut (puitesopimus)

1.8.2014

Kastelli, Tenavalinna ja Karjasilta → 2013–2014 Serviisin liikevaihto -3,4 miljoonaa euroa

2.1.2015

Haukiputaan yhtenäiskoulu jakeluineen (puitesopimus) → Serviisin liikevaihto -1,1 miljoonaa euroa

2.1.2016

Kiimingin kohteiden ateria- ja puhtauspalvelut (kilpailutus) → Serviisin liikevaihto -3 miljoonaa euroa

kevät 2016

Toimistojen puhtauspalvelut (kilpailutus) → Serviisin liikevaihto -0,2 miljoonaa euroa

Lähde: Serviisi 11/2015

Asiakasvaikuttavuudessa keskeistä on toiminnan kehittäminen asiakkaiden kanssa kumppanuusperiaatteella. Vuonna 2015 laadittiin sisäisten liikelaitosten
puitesopimusmalli, joka oli käytössä kuluvan vuoden
sopimuksia tehtäessä. Serviisin mukaan puitesopimusmalli on nopeuttanut sopimusprosessia.
Johtokuntaan nähden sitovana tavoitteena oli asiakkaan roolin vahvistaminen palveluiden suunnittelussa
ja kehittämisessä. Mittarit koskivat liiketoimintasuunnitelman vuoden 2015 toimenpiteiden toteutumista,
asiakkuudenhallintajärjestelmää, asiakasviestintää ja
kohdearkkitehtuurin rakentamista. Tavoitteet toteutuivat osittain, ja toimia jatketaan vuonna 2016.
Huhtikuun alussa 2015 toteutetussa organisaatiouudistuksessa siirryttiin prosessiorganisaatioon, jossa
pääprosessit ovat asiakkuus- ja tuotantoprosessit. Liikelaitokseen nimettiin kaksi asiakkuusvastaavaa, joista toinen hoitaa hyvinvointipalvelujen ja toinen muita
asiakkuuksia. Yhtenä asiakaslähtöisyyden kehittämishankkeena on siirtyminen nykyisestä keskiarvohinnoittelusta kohdekohtaiseen hinnoitteluun, jossa
käyttöönoton tavoiteaikataulu on 1.1.2017. Perusteina muutokseen ovat hinnoittelun läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa
hintaan, yksityisen ja oman tuotannon vertailumahdollisuus sekä konsernin kokonaiskustannusten väheneminen.
Konsernipalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyssä Serviisin saama arvosana oli 7,7. Tulosten mukaan Serviisi toimii sopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, palvelut ovat luotettavia ja laadukkaita ja ne
toteutetaan sovitussa aikataulussa.
Johtopäätökset
Serviisin valtuustotason ja johtokuntatason tavoitteet
ja mittarit kattavat tuloksellisuuden näkökulmat kohtuullisen hyvin. Yhteenveto Serviisin tuloksellisuuden
arvioinnista on esitetty oheisessa taulukossa.

Näkökulma

Toteutuminen

Taloudellisuus

Toteutui

Tuottavuus

Toteutui osittain

Laatu

Toteutui

Henkilöstön aikaansaannoskyky

Toteutui osittain

Vaikuttavuus

Toteutui

Serviisille talousarviossa asetetut taloustavoitteet toteutuivat hyvin, tulos oli parempi kuin talousarviossa.
Omistajan tahtotilan suuntaisesti liikevaihto supistui
edellisestä vuodesta, koska toimintoja siirtyi vuoden
aikana yksityiselle palveluntuottajalle. Palvelualueittaisia taloudellisuuden tunnuslukuja Serviisi ei ole raportoinut. Kilpailukyky yksityisiin nähden on Serviisille haaste.
Serviisi on seurannut tuottavuuden kehittämiselle asettamiaan tavoitteita usean vuoden ajan. Viime vuonna puhtauspalvelujen tuottavuus toteutui
tavoitteen mukaisesti mutta huonommin kuin edellisenä vuonna. Ateriapalveluissa tuottavuus toteutui
huonommin kuin oli tavoitteena, edelliseen vuoteen
verrattuna tapahtui parannusta. Serviisi odottaa ateriapalvelujen tuottavuuden paranevan keskuskeittiön
ja uuden keittiöverkon myötä. Tuottavuutta on edistetty myös sähköistämällä prosesseja, kouluttamalla
henkilöstöä ja tekemällä entistä enemmän yhteistyötä asiakkaiden kanssa.
Johtokuntaan nähden sitovat laatutavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Vuonna 2015 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat paremmat kuin edellisessä kyselyssä. Konsernipalvelujen kyselyn mukaan
palvelujen hinta-laatu-suhde on hyvällä tasolla. Kehittämiskohteeksi vastaajat nimesivät laadun vaihtelun.
Henkilöstön aikaansaannoskyvyn kehittämisessä
on noudatettu kaupungin henkilöstöohjelman periaatteita ja edistetty johtokunnan asettamia tavoitteita.
Sairauspoissaoloprosentti kuitenkin kasvoi edelliseen
vuoteen nähden, kun taas työtapaturmien aiheuttamat
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poissaolot vähenivät hieman. Eläköitymisen suunta on
oikea: työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä on vähentynyt ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä kasvanut. Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti,
ja henkilöstö on itse määritellyt toiminnan tavoitteita
ja mittareita liikelaitoksen strategian pohjalta.
Vaikuttavuudelle asetettu tavoite on toteutunut, kun
Serviisi on laatinut liiketoimintasuunnitelman ja supistanut omaa tuotantoaan. Vuoden 2016 alussa arvioidaan oman tuotannon osuuden olleen noin 73 % ja
yksityisen palvelutuotannon noin 27 %. Järjestämisvastuun siirtyminen Serviisille mahdollistaa jatkossa
tavoitteena olevan 70/30 -suhteen seurannan. Kilpai-

lutusten keskittäminen Serviisiin voi merkitä parempaa hankintaosaamista kuin aiempi hajautunut toimintatapa.
Asiakasvaikuttavuutta on edesauttanut sisäisten liikelaitosten sopimusohjauksen kehittäminen. Järjestämisvastuun siirtyminen Serviisille näkyy asiakkaille yhden luukun periaatteena ja helpottanee heidän
työtään. Kohdekohtaisen hinnoittelun käyttöönotto lisää oikeudenmukaisuutta ja asiakkaan mahdollisuutta
vaikuttaa hintaan. Konsernipalvelujen kyselyn mukaan
Serviisi toimii sopimuksessa asetettujen tavoitteiden
mukaisesti, palvelut ovat luotettavia ja laadukkaita, ja
ne toteutetaan sovitussa aikataulussa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Serviisi on toteuttanut omistajapoliittisen ohjelman tavoitteita ja edistänyt tuloksellisuutta
pitkäjänteisesti. Palvelutuotannossa tapahtuu edelleen sekä oman toiminnan muutoksia että
palvelujen siirtoja yksityisten hoidettaviksi, mikä voi vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointia
heikentävästi. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Serviisi on systemaattisesti hyödyntänyt
Kunta10-tuloksia kohdistamalla kehittämistoimet tulosten perusteella valittuihin kohteisiin ja
ottanut käyttöön henkilöstöä osallistavia menettelytapoja. Toimintatapaa on syytä kehittää edelleen.
Monipuolisten tunnuslukujen käyttö on tarpeen, jotta toiminnallisista muutoksista huolimatta
valtuuston on mahdollista seurata omistajapoliittisen ohjelman toteutumista ja tuloksellisuuden
osa-alueiden kehittymistä.

4.8.2 Oulun tekninen liikelaitos
Taloudellisuudesta ja tuottavuudesta
Teknisen liikelaitoksen sitovat taloustavoitteet toteutuivat hyvin lukuun ottamatta investointeja, jotka ylittyivät hieman. Liikeylijäämätavoite 279 000 euroa toteutui 600 734 eurona, ja tilikauden ylijäämä oli
344 747 euroa. Oman tuotannon liikevaihdon lasku
ei toteutunut vuonna 2015 talousarviotavoitteen mukaisesti: liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, 2,1 miljoonaa euroa tavoitetta suurempi. Se laski kuitenkin
edellisestä vuodesta 1,6 miljoonaa euroa (2,6 %), mikä
johtui siitä, että verkostojen ylläpidon henkilöstö siirtyi Oulun Vesi liikelaitokseen ja Teknisen liikelaitoksen
palvelujen myynti väheni vastaavasti.

Liikelaitoksen mukaan talousarviota suuremman liikevaihdon taustalla oli palvelujen kysynnän kasvu, muun
muassa korjausrakentamishankkeet olivat laajempia
kuin talousarviovaiheessa oli tiedossa. Palveluja tuotettiin suhteellisesti enemmän, vaikka henkilöresurssit vähenivät aiempaan nähden. Liikevaihto suhteessa koko henkilöstömäärään nousi vuoden 2013 noin
93 000 eurosta/htv vuoden 2015 noin 105 000 euroon/htv, noin 13 % kahdessa vuodessa.
Liikelaitos raportoi saavuttaneensa tuotannon sisäisen
tehokkuuden 1,5 miljoonan euron parantamistavoitteen. Sisäistä tehokkuutta ja sen muutosta seurataan
vuosittaisella liikevaihdolla suhteessa keskimääräiseen
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henkilöstömäärään. Kustannuksia vähensivät ja taloudellisuutta ja tuottavuutta kasvattivat henkilöstömenojen ja kiinteiden kulujen vähentäminen, ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen, aiempaa parempi
resurssiohjaus, projektitoiminnan kehittyminen sekä yhteistyön tiivistäminen asiakkaiden kanssa. Lisäksi toimintoja organisoitiin uudelleen, moniosaamista
hyödynnettiin ja sopimusmalleja kehitettiin. Palvelujen
tuotantoa keskitettiin maantieteellisesti kanta–Ouluun
ja sisällöllisesti kiinteistöjen ylläpitoon ja parantamiseen, ja ei-synergisiä toimintoja lakkautettiin. Vuosina 2015–2016 toteutetuista muutoksista esimerkkejä
ovat vesihuoltoverkoston ylläpidon siirron lisäksi matkapalvelukeskuksen siirto yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin ja teknisen sairaalalaitehuollon siirto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille (1.1.2016).

Kaupungin talousarviossa sitovina tavoitteina olleista tunnusluvuista henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon toteutui paremmin kuin oli tavoitteena, koska liikevaihto oli budjetoitua suurempi ja henkilöstön
määrä väheni arvioitua enemmän. Henkilöstökulut olivat noin 3,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa ja 2,1 miljoonaa pienemmät kuin edellisenä
vuonna. Palvelujen ostot vastaavasti olivat noin 3,2
miljoonaa suuremmat kuin talousarviossa ja 0,8 miljoonaa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Tunnusluvun arvo on kehittynyt vuosina 2013–2015 tavoitteen suuntaisesti. Myös varaston kiertonopeus parani
enemmän kuin oli tavoitteena. Kaluston käyttöasteessa ei päästy tavoitteeseen; vuosittaiset sääolot vaikuttavat merkittävästi käyttöasteeseen.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet,
mittarit, tavoitetaso ja toteuma
TP 2013

TP 2014

TA 2015

TP 2015

Henkilöstökulut/liikevaihto

Tunnusluvut

43,3 %

41,3 %

45,5 %

39,0 %

Kaluston käyttöasteet*

82,3 %

68,9 %

90 %

73,6 %

16,7

19,7

Teklin keskusvaraston kiertonopeus**

14,0

22,3

*käyttö suhteessa työaikaan
**perustuu nykyisiin tuoteryhmittelyihin

Edellä olevat valtuustolle raportoidut tunnusluvut kuvaavat pikemminkin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta kuin tuottavuutta, kun tuottavuus
määritellään panosten ja tuotosten suhteeksi. Liikelaitoksella on käytössään tuottavuuden tunnuslukuina muun muassa liikennealueiden ylläpito kilometriä/
henkilötyövuosi, jossa vuodesta 2013 vuoteen 2015
on tapahtunut noin 8 %:n parannus, ja kiinteistönhoito brm2/htv, jossa parannus on ollut noin 7 %. Tavoitteena on kuroa umpeen eroa yksityisiin palveluntuottajiin nähden.

Laadusta
Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelmassa
(2014) laatupolitiikan avainasioita ovat asiakaskeskeisyys, henkilökunnan ammattitaito ja hyvinvointi, läpinäkyvyys ja luotettavuus sekä jatkuva parantaminen.
Palvelujen järjestämisohjelmassa 2014–2017 painopisteitä ovat muun muassa asioinnin ja palvelujen
sähköistämisen, tietoon perustuvan johtamisen ja sopimusohjauksen kehittäminen.

Teknisen liikelaitoksen ja sen asiakkaiden välinen toiminta perustuu pääosin sopimusmenettelyyn, ja tilaaja määrittää toiminnan laatukriteerit sopimusten
palvelukuvauksissa. Urakkamenettelyssä sovelletaan
yksityisen sektorin toimintamallia tarjousten tekemisessä, urakkasopimuksissa ja hankkeiden valvonnassa.
Sopimusohjaus toimii liikelaitoksen mukaan pääosin
erittäin hyvin, ja sopimussisältöjä kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Laatua seurataan säännöllisesti. Prosessien sähköistämisestä esimerkkejä ovat
sähköinen työtilauslomake ja hälytysraportti.
Asiakastyytyväisyysindeksin mukaan tyytyväisyys on
kehittynyt hyvään suuntaan: se oli asteikolla 1–5 noin
4,1 vuonna 2015 (indeksihajonta palveluittain 3,9–4,4),
vuonna 2013 noin 4,0 ja vuonna 2012 noin 3,8. Keskiarvo vuoden 2015 rakennushankkeiden palautteista oli noin 4,7.
Tilaajat yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Vesi ja Oulun Tilakeskus sekä tuottaja Tekninen liikelaitos ovat yhteistyössä seuranneet Teknisen liikelaitoksen toiminnan laadun ja hinnan kehittymistä vuodesta
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2003 alkaen. Viimeisin seurantaraportti Ydinkuntapalvelukunta -toimintamallin kehittäminen teknisellä
toimialalla vuosilta 2013–2014 on valmistunut alkusyksystä 2015.
Tiivistetysti raportissa on todettu seuraavaa:
Yksittäisissä palveluissa Teknisen liikelaitoksen palveluhinnoittelu suhteessa yksityiseen palvelutuotantoon
nousi vuonna 2013. Hintaerot suhteessa yksityiseen palvelutuotantoon vuonna 2013 olivat palvelutuotteesta
riippuen 17–45 %. Vuoden 2013 kuntaliitos aiheutti selkeää tuottavuuden laskua, koska viiden kunnan tuotanto-organisaatioiden yhdistäminen aiheutti välillisiä kustannuksia sekä osittaista tehottomuutta tuotannossa.
Toiminta keskittyi palvelutuotannon turvaamiseen kuntalaisille kuntaliitoksen jälkeisessä tilanteessa.
Vuoden 2014 aikana saatiin aikaan huomattavaa tuottavuuden kasvua ja oman tuotannon hintaero yksityiseen
tuotantoon pieneni selkeästi. Hintaerot vuonna 2014
olivat 12–24 % tarjoushinnoista; tarjoushintojen vertailussa ei ole huomioitu lisä- ja muutostöiden hintavaikutuksia, mitkä pienentänevät hieman hintaeroja.

Tilaajat ovat olleet tyytyväisiä Teknisen liikelaitoksen
työn laatuun. Tilakeskuksen mukaan paljon työnaikaista suunnittelua ja ohjausta vaativissa töissä konsernin oma tuotanto on yksityistä joustavampaa.

Henkilöstön aikaansaannoskyvystä
Henkilöstötavoitteita on asetettu liikelaitoksen kehittämissuunnitelmassa ja yleisiä henkilöstön hyvinvointitavoitteita kaupungin henkilöstöohjelmassa. Kehittämissuunnitelmassa strategisena päämääränä on, että
liikelaitoksen johtamiskulttuuri ja toiminta on avointa ja vaikuttavaa, organisaatio uudistuu, henkilöstö on
motivoitunutta ja henkilöstön työhyvinvointi on kiitettävää. Henkilöstöä myös kannustetaan tekemään ter-
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veyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Kehittämisen
painopiste on muutosvalmennuksessa ja muutoksessa toimimisessa.
Työtyytyväisyys Teknisessä liikelaitoksessa oli 3,6 vuonna 2014, sama kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna
kyselyä ei tehty. Vuonna 2015 toteutettiin tavoitteiden
mukaisesti esimieskoulutuksia ja alaistaitoihin liittyvää
koulutusta. Kehityskeskustelujen toteuma oli 86 %.
Vuonna 2015 vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,8
vuotta. Vuonna 2014 aloitettiin työkykykoordinaattoritoiminta, jolla pyritään uudelleensijoituksiin silloin,
kun se on terveydellisistä syistä tarpeen. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,4 (edellisenä vuonna 5,5 ja sitä
edellisenä 5,9). Työtapaturmataajuus oli 48,9 kappaletta miljoonaa työtuntia kohden, kun se edellisvuonna oli 37,3. Tapaturmapoissaolojen määrä oli 0,2 %,
sama kuin edellisenä vuonna. Tapaturmia oli siis suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2014, mutta ne olivat pääosin sellaisia, joista ei aiheutunut poissaoloja.
Vuoden 2015 lopussa henkilöstömäärä ilman työllistettyjä oli 493, vakinaisia heistä oli 467 (95 %). Vakinaisen henkilöstön määrä laski edellisvuodesta 45:llä
(8,8 %), näistä 16 työntekijää siirtyi Oulun Veteen
1.1.2015. Enimmillään vakinaisia työntekijöitä oli 577
henkeä vuonna 2012, jolloin liittyneistä kunnista tuli 92 työntekijää.
Kehittämissuunnitelman tavoitteena on hyödyntää tuotannon organisoinnissa eläköitymistä vuosina 2014–2016. Tähän mennessä Teknisen liikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrän aleneminen on
ollut kehittämissuunnitelmassa esitettyä nopeampaa,
ja vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa ennustetaan olevan noin 410 henkilöä eli 30 % (160
työntekijää) pienempi kuin 2013 vuoden alussa. Riskiksi henkilöstön nopeassa vähenemisessä nähdään
se, että avainhenkilöiden poistuminen on hankalasti
paikattavissa lyhyellä aikavälillä.
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Palvelussuhteiden (vakituiset ja määräaikaiset työntekijät)
arvioitu kehitys palvelualueittain vuosina 2014–2020
700
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0

Kiinteistö- LogistiikkaYhteensä
palvelut
palvelut

Infrapalvelut

Ylläpitopalvelut

Palvelussuhteet 2013/2014

75

273

225

84

657

Palvelussuhteet 2020

63

203

190

67

523

Lähde: Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelma 2014–2020

Vaikuttavuudesta
Vaikuttavuutta arvioitiin omistajan Oulun tekniselle
liikelaitokselle asettamien tavoitteiden toteutumisen ja
sopimusohjauksen toimivuuden ja kehittämisen näkökulmasta. Asiakasvaikuttavuutta arvioitiin palvelujen
järjestämisohjelman asiakaslähtöisyyden ja kumppanuusperiaatteen näkökulmasta.

Liikelaitos raportoi, että vuonna 2015 on jatkettu
omistajapoliittisen ohjelman ja kehittämissuunnitelman mukaisia tehostamistoimia organisoimalla toimintoja uudelleen, käyttämällä henkilöresursseja
joustavammin ja tiivistämällä palvelusegmenttejä (ks.
kohta Taloudellisuudesta ja tuottavuudesta).

Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelmaan vuosiksi 2014–2020 on kirjattu kehittämisen päälinjaukset
yksiköittäin omistajapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen oman tuotannon osuuksien pohjalta. Suunnitelmassa on todettu, että työ on tehty yhteistyössä asiakasyksiköiden kanssa. Kokonaisuudessaan tulot
vähenevät suunnittelukaudella 12 miljoonaa euroa
vuoden 2013 noin 65 miljoonasta vuoden 2020 noin
53 miljoonaan euroon.

YPK–seurantaraportin käsittelyn yhteydessä Teknisen
liikelaitoksen johtokunta on todennut, että liikelaitoksen osuus kaupungin teknisen toimialan palvelutuottajana supistui kokonaisuudessaan tarkastelujaksolla ja että yksityisen palvelutuotannon osuus teknisen
sektorin palvelutuotannosta tulee kasvamaan suunnitellusti omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Teknisen liikelaitoksen teknisen toimialan palveluosuudet palvelutuotteittain
(suhteelliset osuudet kokonaismenoista)
Toteuma 2013

Toteuma 2014

katu- ja ympäristörakentaminen

Palvelutuotteet

30 %

30 %

25–30 %

Oulun veden verkostorakentaminen

45 %

32 %

25–30 %

katu- ja ympäristöalueiden ylläpito

82 %

80 %

60 %

kiinteistöjen hoito

72 %

68 %

50 %

kiinteistöjen kunnossapito

57 %

53 %

50 %

kiinteistöjen uudis- ja korjausrakentaminen

6%

5%

-

Lähde: Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta 23.9.2015 § 35

Tavoite 2020
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Konsernipalvelujen toteuttamassa sisäisten liikelaitosten asiakastyytyväisyyskyselyssä Teknisen liikelaitoksen saama arvosana oli 7,7. Tulosten mukaan liikelaitoksen palvelut ovat luotettavia ja laadukkaita ja ne
toteutetaan sovitussa aikataulussa. Enemmistö asiakkaista on tehnyt sopimuksen Teknisen liikelaitoksen
kanssa palvelujen tuottamisesta, ja niiden mukaan liikelaitos toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja
seuraa sopimusta säännöllisesti yhdessä asiakkaiden
kanssa. Palautetta tuli palvelujen hintatasosta ja kustannustehokkuudesta verrattuna yksityisiin markkinoihin.
Johtopäätökset
Yhteenveto Teknisen liikelaitoksen tuloksellisuuden
arvioinnista on esitetty oheisessa taulukossa.
Näkökulma

Toteutuminen

Taloudellisuus

Toteutui pääosin

Tuottavuus

Toteutui pääosin

Laatu

Toteutui

Henkilöstön aikaansaannoskyky

Toteutui pääosin

Vaikuttavuus

Toteutui

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta investointeja,
jotka ylittyivät hieman. Liikevaihto ei supistunut talousarviotavoitteen mukaisesti mutta aleni edellisestä vuodesta. Haasteena on kilpailukyky verrattuna yksityisten yritysten toimintaan. YPK–seurantaa on tehty
yli 10 vuoden ajalta, ja yleinen taloustilanne on heijastunut siihen, minkä verran Teknisen liikelaitoksen hinnat ovat poikenneet yksityisten hinnoista. Vaikeissa ja

työnaikaista suunnittelua vaativissa hankkeissa liikelaitos on seurannan mukaan ollut edullinen.
Tuottavuutta on tässä tarkasteltu panosten ja tuotosten suhteena. Talousarviossa toimintaa kuvaavat tunnusluvut liittyvät pikemminkin taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kuin tuottavuuteen. Liikelaitos raportoi,
että sisäisen tehokkuuden kehittämistavoite 1,5 miljoonaa euroa on toteutunut ja että tuottavuutta on
kehitetty monin tavoin, mistä on kerrottu esimerkkejä. Valtuustotason raportoinnin ja tunnuslukujen perusteella tuottavuuden kehittymistä on kuitenkin vaikea todentaa. Kyseessä lienee osittain viestinnällinen
ongelma.
Henkilöstön aikaansaannoskykyä kehitettiin koulutuksilla ja esimies- ja alaistaitoja parantamalla. Sairauspoissaoloprosentti pieneni edellisestä vuodesta, ja
tapaturmapoissaoloprosentti säilyi edellisvuoden tasolla, vaikka tapaturmataajuus nousi vuoteen 2014
verrattuna. Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut vähenivät ennakoitua enemmän.
YPK–seurannan ja konsernipalvelujen kyselyn mukaan
työn laatu on ollut hyvä ja yhteistyötä tehdään kumppaneiden kanssa.
Vaikuttavuustavoitteet ovat toteutuneet: Teknisessä
liikelaitoksessa on edetty omistajan tahtotilan suuntaan supistamalla omaa toimintaa. Asiakasvaikuttavuutta on edistänyt sopimusmenettelyn kehittäminen
ja laadun seuranta. Asiakastyytyväisyyttä seurataan
järjestelmällisesti, ja mittausten mukaan se on parantunut viime vuosina. Konsernipalvelujen kyselyn mukaan liikelaitoksen palvelut ovat luotettavia ja ne toteutetaan sovitussa aikataulussa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Tekninen liikelaitos on toteuttanut hyvin omistajapoliittisen ohjelman tavoitteita. Se on myös edistänyt toiminnan tuloksellisuutta monin tavoin. Valtuuston näkökulmasta talousarvion tuloksellisuustavoitteiden tulisi kuitenkin olla monipuolisempia ja sisältää mittarit ja niiden tavoitetasot, jotta tavoitteiden toteutumista olisi mahdollista arvioida täsmällisemmin.
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4.9 Joukkoliikenne
Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena oli Oulun joukkoliikenteen järjestäminen. Tavoitteena oli arvioida joukkoliikennepalvelujen toimivuutta sekä taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuudella tarkoitetaan
tässä sitä, miten joukkoliikenteeseen liittyvät kaupunkistrategian tavoitteet ovat toteutuneet ja miten Oulun
joukkoliikenne on vastannut asiakkaiden palvelutarpeeseen.
Joukkoliikenteen uusi järjestämistapa otettiin käyttöön 1.7.2014, ja 2015 oli ensimmäinen kokonainen
vuosi uudella toimintamallilla. Oulun kaupunki on ollut 1.1.2013 alkaen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen koko kaupunkiseudun joukkoliikenteessä. Kaupungin ostamassa seudun joukkoliikenteessä
tehdään yhteensä noin 7 miljoonaa matkaa vuodessa ja niistä hieman alle 5 miljoonaa Oulun paikallisliikenteessä, keskimäärin lähes 14 000 matkaa päivässä.
Vuonna 2015 seudun joukkoliikenteen menot olivat
23,8 miljoonaa euroa. Kaikille avoimen joukkoliikenteen lisäksi kaupunki kustantaa koululaiskuljetuksia
sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.

leen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän muodostamalla alueella. Seudullinen kunnallinen
viranomainen määrittelee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason ja ostaa tarvittavan joukkoliikenteen. Aiemmasta Oulun kaupungin tukemasta
joukkoliikenteestä on siten siirrytty seudullisen joukkoliikenneviranomaisen ostamaan liikenteeseen, jossa
lipputulot tulevat tilaajalle (bruttomalli). Viranomainen
myös myöntää luvan yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan markkinaehtoiseen reittiliikenteeseen.

EU:n palvelusopimusasetus ja joukkoliikennelaki säätelevät joukkoliikenteen järjestämistä ja rahoitusta.
Joukkoliikennelain tavoitteena on turvata joukkoliikennepalvelut koko maassa ja lisätä runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Liikennettä tarkastellaan
aiempaa laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

Valtuuston 19.8.2013 hyväksymässä kaupunkistrategiassa yhtenä strategisena tavoitteena on ympäristön
kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys. Tavoitteeseen liittyy kolme linjausta, joille on määritelty indikaattorit ja niille tavoitetilat. Joukkoliikennettä koskee
linjaus Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista liikkumismuodoista kasvaa. Indikaattoreiden toteutumista on tarkasteltu kohdassa
Palvelutarpeeseen vastaaminen.

Joukkoliikennelain mukaan Oulun kaupunki toimii
seudullisena kunnallisena viranomaisena Iin, Kempe-

Kaupunkistrategian 2020 tavoitteet

Indikaattorit

Lähtötilanne

Tavoitetila 2016

Tavoitetila 2020

Joukkoliikenteen
matkustajamäärä/asukas kasvaa

2012: 34 matkaa/asukas
2014: 32 matkaa/asukas

35 matkaa/asukas

36 matkaa/asukas

Kulkutapajakauma:
henkilöauton käytön osuus
kaikista kulkumuodoista laskee

2010: julkinen 5 %,
henkilöauto 56 %,
pyöräily 20 %, kävely 17 %,
muu 2 %

julkinen 6 %, henkilöauto 53 %,
pyöräily 21 %, kävely 18 %,
muu 2 %

julkinen 7 %, henkilöauto 50 %,
pyöräily 22 %, kävely 19 %,
muu 2 %

Kaupunkistrategiaa toteuttavassa Oulun kaupungin ympäristöohjelmassa (2014), Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030, Uuden Oulun
yleiskaavassa ja Maankäytön toteuttamisohjelmaluonnoksessa 2016–2020 on asetettu tavoitteeksi, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuudet kasvavat. Täydennysrakentamisella eheytetään
yhdyskuntarakennetta ja luodaan siten edellytyk-

siä joukkoliikenteen paremmalle palvelutarjonnalle.
Pyörätieverkostoa, pyöräilyn palveluja ja pyörä-bussi-matkaketjuja kehitetään ympärivuotisen pyöräilyn
edistämiseksi.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaan, että
joukkoliikenteen käytön lisääminen edellyttää tarjonnan lisäämistä siellä, missä on paras matkustuspoten-

107

ARVIOINTIKERTOMUS 2015

tiaali. Oulun keskustassa ja lähialueilla panostetaan
joukkoliikenteen sujuvuuteen, tiheään vuoroväliin ja
säännöllisyyteen, informaatioon ja seutuliikenteen
parhailla yhteysväleillä nopeuteen. Muilla alueilla pyritään turvaamaan kysynnän mukaiset joukkoliikennepalvelut.
Uuden Oulun yleiskaavan kaavaselostuksessa todetaan, että paikallisliikenteessä joukkoliikenteen matkustajamäärä on laskenut 10 vuodessa 14 %. Verrattaessa
muihin suuriin kaupunkeihin Suomessa Oulun seudulla henkilöauton käyttöosuus on suurin ja joukkoliikenteen käyttö vähäisintä. Joukkoliikenteen alhainen käyttöosuus johtuu väljän yhdyskuntarakenteen lisäksi muita
suuria kaupunkeja vähäisemmästä panostuksesta joukkoliikenteeseen ja siitä johtuvasta heikommasta joukkoliikenteen palvelutasosta mutta myös pyöräilyn suuresta suosiosta. Henkilöauton korkea ja jatkuvasti kasvava
käyttöaste osoittaa, että joukkoliikenteen kehittäminen
on välttämätöntä.

Päätökset joukkoliikenteen järjestämisestä
Seudullinen joukkoliikenneviranomainen ja
joukko- ja henkilöliikennetiimi
Oulun kaupunki ja seudun kunnat ovat sopineet, että
Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen
perustettu joukkoliikennejaosto hoitaa seudullisen
toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävät.
1.1.2013 voimaan tulleen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan sisäisen liikenteen kustannuksista vastaa kukin kunta, ja viranomaistoiminnan kustannukset katetaan kuntien maksuosuuksilla, valtion
avustuksilla ja muilla mahdollisilla tuloilla. Kuntien välisen liikenteen kustannukset jaetaan niiden kuntien
kesken, joita ko. liikenne palvelee, kunnasta ulospendelöinnin suhteessa.
Joukkoliikennejaosto aloitti toimintansa 5.3.2013. Siihen kuuluu seitsemän Oulun kaupunginvaltuuston ja
kuusi seudun kuntien nimeämää jäsentä. Käytännön
toiminnasta vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalveluissa kaupungininsinöörin
alainen joukkoliikennetiimi, vuoden 2016 alusta lukien joukko- ja henkilöliikennetiimi, jonka perustamisesta kaupunginhallitus päätti 14.12.2015. Tiimi vastaa
joukkoliikenne- ja henkilökuljetuksien järjestämisestä
ja suunnittelusta koko kaupunkikonsernissa sekä tuottaa seudulliseen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on
katsoa kuljetuksia yhtenä kokonaisuutena palvelunä-

kökulmasta. Tiimiin on keskitetty sekä taloudelliset että henkilöresurssit, yhteensä 15 henkilöä, aiemmasta YYP:n joukkoliikennetiimistä, hyvinvointipalveluista,
sivistys- ja kulttuuripalveluista ja Teknisestä liikelaitoksesta. Kaupunkikonsernin joukkoliikenne- ja henkilökuljetuskustannusten arvioidaan olleen vuonna 2015
bruttona noin 37,5 miljoonaa euroa.
Joukko- ja henkilöliikennetiimin perustamisella on toteutettu yhdyskuntalautakunnan poikkihallinnolliseksi kehittämiskohteeksi nimeämää henkilö-, palvelu- ja
joukkoliikenteen suunnittelun yhteen sulauttamista
hyvinvointipalvelujen ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen
kanssa. Hyvinvointipalveluihin ja sivistys- ja kulttuuripalveluihin oli palkattu logistikot vuoden 2015 alussa.
Palvelutasopäätös ja hankintapäätös
Joukkoliikennejaosto oli valmistellut palvelutasopäätöksen keväällä 2013. Palvelutasosta valmisteltiin kaksi
vaihtoehtoa, parannettu ja karsittu. Joukkoliikennejaosto lähetti palvelutason kuntiin itsenäisesti päätettäväksi. Yleispiirteinen palvelutasoluokittelu oli jo aiemmin laaditun suunnitelman yhteydessä hyväksytty
ohjeellisena noudatettavaksi.
Joukkoliikennejaosto päätti Oulun joukkoliikenteen
palvelujen järjestämisestä parannetun vaihtoehdon
mukaisesti. Siinä tarjonta kasvaisi 26 %, matkustajamäärät kasvaisivat 10–15 % ja nettokustannus kasvaisi
noin 4 miljoonaa euroa senhetkiseen tasoon verrattuna. Oulun kaupungin vuoden 2014 talousarvio mahdollisti kuitenkin vain karsitun, lähellä entistä tasoa
olevan vaihtoehdon. Jaosto oli kilpailuttanut hankinnat vuoden 2013 aikana ja tehnyt hankintapäätöksen
joulukuussa 2013. Se oli kilpailutuksessa ja hankintapäätöksessään varautunut palvelutason karsimiseen
ja supisti tammikuussa 2014 suunniteltua liikennettä 3,9 miljoonaa euroa siten, että talousarviossa oli
mahdollista pysyä. Kaikista kilpailutetuista kohteista vähennettiin kilometrejä, eniten kuitenkin kaupungin sisäisestä liikenteestä (noin 20 %). Koska liikennettä karsittiin tarjousajan päätyttyä, liikenne jouduttiin
suunnittelemaan uudestaan nopealla aikataululla.
Tällöin tarjontaan jäi heikkouksia, jotka heijastuivat
joukkoliikenteen käyttöön ja asiakastyytyväisyyteen.
Karsittu liikenne ei täyttänyt päätettyä palvelutasotavoitetta.
Liikenneviraston vuonna 2015 julkaisemassa joukkoliikenteen kilpailutuksia koskevassa tutkimuksessa Oulun hintatason todettiin olevan korkea. Hintatasoon
vaikuttivat todennäköisesti tarjouskilpailun ajankohdan osittainen päällekkäisyys Jyväskylän kanssa
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sekä se, että yrittäjät laskivat riskiä tarjouksiinsa, koska
tarjouspyynnössä oli iso väljyys mahdollisen talousarvioleikkauksen vuoksi. Myös maantieteellisen sijainnin arvioitiin vähentäneen kilpailua ja nostaneen hintatasoa.
Joukkoliikenteen kehittämistoimia
Linjastouudistus suunniteltiin 1.7.2014 alkaneeseen
liikenteeseen. Uudistuksessa haluttiin selkeyttää tarjontaa ja kohdentaa sitä vastaamaan liikkumistarpeisiin sekä luoda pohjaa vuorotarjonnan jatkokehittämiselle. Käytännössä uudistuksessa muutettiin linjoja,
autokiertoja ja bussien numerointia. Joukkoliikennettä
kehitettiin myös ottamalla käyttöön infojärjestelmä
17.7.2015. Pysäkkinäytöt ovat 43 pysäkillä, ja niissä on
ennusteita tulevista vuoroista sekä saapuvien bussien
todellinen sijainti kartalla. Kattavin osa infojärjestelmää on nettipalvelu osana Oulunliikenne.fi -palvelua.
Myöhässä oleva bussi saa automaattisesti etuuksia
liikennevaloissa, mikä auttaa kuromaan aikataulua
kiinni. Etuudet kattoivat kesällä 2015 yli 100 liikennevaloristeystä. Viranomaiset ja liikennöitsijät saavat järjestelmästä tarkkaa tietoa liikenteen sujumisesta. Sitä
hyödynnetään muun muassa joukkoliikenteen aikataulujen ja reittien kehittämisessä.
Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön Waltti–matkakortti ja elokuun alussa uusi vyöhykepohjainen hinnoittelujärjestelmä koko toimialueelle. Waltti–kortteja
laskettiin liikkeelle noin 30 000 asiakkaalle. Vyöhykehinnoittelu perustuu vyöhykemäärään, joille matkat
ulottuvat (A–city, A, B, C, D ja useamman vyöhykkeen
kattavat liput). Lisäksi on otettu käyttöön arvolippu, johon asiakas voi ladata minimissään 10 euron ja
maksimissaan 120 euron summan. Uusien asiakasryhmien hinnat ovat aiempaa halvempia, ja lipputuotteita
on kaikille vyöhykkeille, kun ennen niitä oli vain Oulun
kaupungin tasataksa-alueella. Keväästä 2016 alkaen
bussilipun on voinut ostaa myös matkapuhelimella.
Valtakunnallinen Waltti–lippu- ja maksujärjestelmä
kokoaa tiedot matkustustapahtumista, ja järjestelmän
raportteja käytetään hyväksi muun muassa liikenteen
suunnittelussa ja kustannusten jaossa kuntien kesken.
Raportteja ei kuitenkaan ollut syksyllä käytettävissä
eikä matkustajatietoja saatu, minkä vuoksi Kelan koulumatkatukia ei voitu laskuttaa tavoiteajassa.
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Taloudellisuudesta
Joukkoliikenteen toimintakulut vuonna 2015 olivat 23,8
miljoona euroa (99 % talousarviosta) ja toimintatuotot
16,0 miljoonaa euroa (116 %). Toimintakate oli 7,8 miljoonaa euroa, lähes 2,4 miljoonaa euroa parempi kuin
talousarviossa. Toimintatuotot oli arvioitu varovaisesti,
ja ne ylittyivät 2,1 miljoonaa euroa. Maksutuottojen arviointi oli perustunut joukkoliikennejaoston 30.10.2014
päättämiin lipunhintoihin ja vyöhykehinnoittelun käyttöönottoon 1.8.2015 alkaen, ja lippujen hinnoittelumuutosten tuloja vähentäväksi vaikutukseksi oli arvioitu noin 0,6–0,9 miljoonaa euroa.
Varsinaiset lipputulot ilman Kelan maksamia koulumatkatukia olivat kirjanpidon mukaan 10,6 miljoonaa
euroa, 45 % toimintakuluista. Liikennevirasto myönsi Oulun seudulle avustusta palvelusopimusasetuksen
mukaisen liikenteen hankintoihin yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.
Vuosi 2013 oli viimeinen vuosi vanhalla järjestämistavalla, ja silloin Oulun kaupungin avoimen joukkoliikenteen nettokustannus oli 5,1 miljoonaa euroa.
Muutosvuonna 2014 nettokustannus oli 6,5 miljoonaa
euroa ja viime vuonna 7,8 miljoonaa euroa, kasvua 1,3
miljoonaa euroa (20,0 %) talousarviossa ennakoidun
3,6 miljoonan sijasta. Muita taloudellisuuden tunnuslukuja on esitetty jäljempänä kohdassa Vertailutietoja.
Joukkoliikenteen tuotot ja kulut 2014–2015,
1 000 euroa
TA 2014

TP 2014

TA 2015

TP 2015
Toteuma
-%

7 528

9 256

13 874

16 023

116

Kulut

Tuotot

-15 520

-15 780

-24 001

-23 791

99

Netto

-7 992

-6 524

-10 127

-7 768

77

Menoja lisäsivät uusien alueiden (Ritaharju, Hiukkavaara) liikenne, kilpailutetun liikenteen korkea kustannustaso, ELY:ltä seudulliselle viranomaisen hoidettavaksi siirtynyt maaseutualueen ostoliikenne
(esimerkiksi Hailuodon suunta), seudullinen budjetti,
lippu- ja maksujärjestelmän hankinnat, liikenteen hallintajärjestelmä, infojärjestelmä, markkinointikustannukset ja lippujen jälleenmyynnin kustannukset. Onni-palveluliikenteen kustannukset olivat viime vuonna
noin 1 050 000 euroa, ja niistä 55 % maksettiin joukkoliikenteen menomäärärahoista.
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Uuden järjestämistavan mukainen toiminta aiheutti
monia muutoksia, ja niiden vaikutuksia talousprosesseihin ei osattu ennakkoon arvioida riittävästi. Talousprosesseja ei ollut kuvattu eivätkä kaikki osapuolet
kaupungin hallinnossa tunnistaneet roolejaan ja vastuitaan. Ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemissä tarkastuksissa ja muissa selvityksissä kävi ilmi, että kesällä käyttöön otetun Waltti–kortin arvonlisäveron ja
arvolatausten kirjauksissa oli puutteita. Menettelytapoja muutettiin loppuvuoden aikana.

Vaikuttavuudesta
Joukkoliikennepalveluja koskeva laatulupaus
Joukkoliikennejaosto hyväksyi 20.5.2015 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen suunnittelemia ja hankkimia joukkoliikennepalveluja koskevan
laatulupauksen alkamaan siitä, kun Waltti–lippujärjestelmän vyöhykehinnoittelu otetaan käyttöön.
Joukkoliikennelain mukaan liikenneluvan haltijan tai
liikenneluvan haltijoiden yhteenliittymän on määriteltävä tarjoamiensa liikennepalvelujen laatu. Laatulupauksessa todetaan palveluista tiedottamistavat, lippujärjestelmän yleisperiaatteet, käytettävät ajoneuvot ja
eri väestöryhmien tarpeet, asiakastyytyväisyyden mittaaminen sekä menettelytapoja valitusten käsittelyssä, hinnan palautuksessa, sopimuksen purussa ja vahingonkorvauksissa.
Tarkoituksena on mitata joukkoliikenteen käyttäjien
asiakastyytyväisyyttä suunnitelmallisilla asiakaskyselyillä. Eri kanavista saadaan asiakaspalautetta, jota käsitellään liikenteenharjoittajien kanssa ja arvioidaan
yhdessä keinoja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Erillisillä kyselyillä asiakastyytyväisyyttä ei toistaiseksi ole selvitetty.
Kuntaliiton keväällä 2015 tekemässä Arttu2-kuntalaiskyselyn kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä kuntapalveluihin. Joukkoliikennepalvelujen
saatavuus ja saavutettavuus koettiin Oulussa selkeästi huonommaksi kuin muissa suurissa kaupungeissa
keskimäärin: Oulun arvosana asteikolla 1–5 oli 2,94,
kun yli 100 000 asukkaan kuntien keskiarvo oli 3,69.
Oululaisista vastaajista 63 % oli käyttänyt joukkoliikennepalveluja (suurissa kaupungeissa 79 %). Muista
suurista kaupungeista mukana olivat Espoo, Jyväskylä, Tampere, Turku ja Vantaa. Oulun vastausprosentti
oli 36,7 ja kaikkien 42 kunnan 39,3.

Palvelutarpeeseen vastaaminen
Talousarviossa yhdyskuntalautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena oli kaupunkistrategian mukaisesti joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu ja vuoden 2015 tavoitetasona
paikallisliikenteen matkamäärä kasvaa edellisvuoteen
verrattuna. Vuonna 2014 matkamäärä paikallisliikenteessä oli yhteensä 4,7 miljoonaa ja sitä edellisenä
vuonna 5,0 miljoonaa kappaletta.
Heinäkuun loppuun mennessä paikallisliikenteen
matkamäärä kasvoi 2 % edellisvuoteen verrattuna.
Koko vuoden matkamääristä ei ollut arviointikertomuksen laadinta-ajankohtana käytettävissä vertailukelpoisia tietoja. Koko toimivalta-alueen matkamäärä
oli 7,1 miljoonaa matkaa vuonna 2015. Sen on raportoitu kasvaneen 3 % elo–joulukuussa 2015 verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Joukkoliikenteen matkoja tehdään 15 000–30 000
kappaletta päivässä, ja matkustajista 75 % on korttimatkustajia ja 25 % kerta- tai ilmaismatkustajia. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen maksamia koululaisten matkoja on avoimessa joukkoliikenteessä noin 600 000 ja
Onni-palveluliikenteen matkoja noin 50 000 matkaa
vuodessa.
Seurannan ja palautteen perusteella jaosto ja tiimi
ovat tehneet täydennyspäätöksiä ja muutoksia reitteihin ja aikatauluihin. Kaupungin palveluverkon muutoksia on otettu huomioon joukkoliikennepalvelujen
järjestämisessä, esimerkkinä Höyhtyän terveysaseman lakkauttamisen vuoksi järjestetty uusi Mäntylä–
Kontinkangas -linja. Eniten kuljetustarpeisiin ja matkamääriin vaikuttavat kouluverkon muutokset.
Joukkoliikennetiimissä on tunnistettu useita joukkoliikenteen kehittämistarpeita, joista osa on jo toteutettu.
Näitä ovat muun muassa selkeä ja helppokäyttöinen
lippujärjestelmä ja maksamisen helppous, infopalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen, liikenteen vaiheittainen kehittäminen edelleen parempaan, henkilökuljetusten parempi seuranta, hankinta ja suunnittelu
sekä asiakaslähtöinen suunnittelu ja laadun arviointi.
Kaupunkistrategian indikaattorina olevasta kulkutapajakaumasta on todettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä,
että sen kehityksestä voidaan raportoida liikennetutkimusten yhteydessä. Vuoden 2010 jälkeen kulkutapajakaumasta ei ole tehty uutta tutkimusta. Ympäristötilinpäätöksen 2015 mukaan Oulussa oli viime vuonna
514 autoa 1 000 asukasta kohden, 1,8 % enemmän
kuin edellisenä vuonna.
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Asiakaspalvelu
Joukkoliikenteen lipunmyyntijärjestelyt aiheuttivat
paljon asiakaspalautetta loppukesällä ja alkusyksystä, sillä koulujen alettua Oulu10:n asiakaspalvelupiste ruuhkautui pahoin, kun valtion ja kuntien yhteisen
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti–järjestelmä ei toiminut luvatulla nopeudella. Lippujen myynti oli siirretty nopealla aikataululla Oulu10:iin sen
jälkeen, kun Stockmann Oyj oli sanonut irti jälleenmyynti- ja laskutussopimuksen huhtikuun lopussa.
Ennen muutosta Stockmannin lipunmyynnin osuus oli
75 %, Oulu10:n 19 % ja muiden vain 6 % palvelupisteiden lipunmyynnistä.
Tiettyjä lipputyyppejä, esimerkiksi Kela-koulumatkatukilippu ja haltijakohtainen matkakortti, oli ( ja on
edelleen) mahdollista hankkia vain Oulu10-palvelussa. Oulu10 järjesti syyskuun alussa pop up -myyntipisteitä Linnanmaan kampukselle ja ammattikorkeakoulun toimipisteisiin, ja asiakkaita kannustettiin
sähköisiin palveluihin. Syksyisiltä ruuhkilta ei täysin
voitane vastaisuudessakaan välttyä, mutta jatkossa
myyntiohjelmisto toiminee paremmin. Myyntipisteitä
ja lippuvalikoimaa kehitetään edelleen. Waltti–kortti
on mahdollista hankkia Oulu10:n lisäksi R-kioskeista
ja netistä, ja lippujen lisälataukset jo hankittuun matkakorttiin voi ostaa edellisten lisäksi myös busseista.

Oulun joukkoliikenteen nettisivuilta www.oulunjoukkoliikenne.fi ja asiakaspalvelunumerosta on saatavissa
tietoja joukkoliikenteen lipuista ja hinnoittelusta. Asiakaspalautetta voidaan antaa asiakaspalvelunumerossa
ja nettisivulla olevalla palautelomakkeella. Sähköpostitse palautetta on tullut 2 400 kpl tammi–syyskuussa 2015, loppuvuonna palautteen määrä on vähentynyt. Oulun joukkoliikenteen asiakasneuvonnassa on
työskennellyt kaksi palveluneuvojaa. Muutostilanteet
ja muun muassa liikennöintikausien vaihtuminen näkyvät neuvonnan tarpeen kasvuna.

Vertailutietoja
Neljän kaupunkiseudun vertailussa Oulun toimivaltaalueen joukkoliikenteen kustannukset tehtyä matkaa
kohden olivat suurimmat (1,09 euroa/matka) ja matkamäärä asukasta kohden (28) ja matkat linjakilometriä kohden (0,8) olivat alhaisimmat. Kustannukset asukasta kohden olivat toiseksi pienimmät (30,68 euroa).
Taloudellisuuden tunnuslukuihin vaikuttavat negatiivisesti liikenteen kallis hankintahinta ja matkamäärä,
johon puolestaan vaikuttaa seudun alhainen väestötiheys. Liikenneviraston selvityksen mukaan Jyväskylä ja
Oulu kilpailuttivat joukkoliikenteen palveluja (laajassa
mitassa) ensimmäistä kertaa, kun taas Tampere ja Turku ovat kilpailuttaneet valtaosan liikenteestään jo pidemmän aikaa.

Eräiden suurten kaupunkien tunnuslukuvertailua vuodelta 2015
Tunnusluku

Oulu

Jyväskylä

Tampere

Turku

Asukasmäärä (toimivalta-alue)

253 225

166 141

377 269

285 541

Asukasmäärä (keskuskaupunki)

198 584

137 504

225 269

184 346

Väestötiheys (as./km2), keskuskaupunki

65,50

117,4

429,3

757,9

Matkustajamäärä toimivalta-alueella

7 119 307

6 010 000

35 321 000

24 358 000

Nettomenot, euroa

7 768 000

4 702 000

11 653 000

16 750 000

Euroa/matka, netto

1,09

0,78

0,33

0,69

Euroa/asukas

30,68

28,30

30,89

58,66

Matkaa/asukas

28

36

94

85

Matkaa/linjakilometri

0,8

1,0

2,0

1,5

Lähde: Joukko- ja henkilöliikennetiimi 3/2016, osa tiedoista alustavia

Johtopäätökset
Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toiminta on
lähtenyt liikkeelle hyvin, vaikka alkuvaiheessa päätöksentekomenettelyissä oli epäselvyyttä ja toimittiin
suureen muutokseen nähden vähäisillä resursseilla.
Vuoden 2014 talousarvion leikkauksen vuoksi jouduttiin supistamaan liikenteen ostoja ja laatimaan nopealla aikataululla uudet aikataulut ja linjasto, minkä

vuoksi aloitusvaiheessa syntyi ongelmia ja asiakkaat
olivat epätietoisia. Seurannan ja palautteen perusteella on tehty linja- ja aikataulumuutoksia. Joukkoliikenteen toiminta on vakiintunut alkuvaikeuksien jälkeen,
ja sitä on kehitetty monin tavoin. Waltti–kortin valtakunnallisuus on tässä vaiheessa enemmän mahdollisuus kuin käytännön asia.
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Tilinpäätöstiedoilla mitattuna joukkoliikenteen taloudellisuus toteutui, sillä menot toteutuivat arviota pienempinä ja tulot arviota suurempina. Entiseen järjestämistapaan verrattuna joukkoliikenteen nettomenot
ovat kuitenkin eri syistä kasvaneet 2,7 miljoonaa euroa vuodesta 2013 vuoteen 2015, jolloin nettomenot
olivat 7,8 miljoonaa euroa.
Taloudellisuudelle ei asetettu talousarviossa muita tavoitteita. Oulun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueella kustannukset matkaa kohden olivat neljän
kaupungin vertailun suurimmat ja kustannukset asukasta kohden toiseksi alhaisimmat. Henkilökuljetusten
resurssien keskittäminen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin vuoden 2016 alusta lukien mahdollistanee palvelujen järjestämisen tehokkaammin. Muutokset palveluverkossa saattavat vaatia uusia kuljetuksia,
jotka lisäävät kustannuksia.
Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkasteltiin kaupunkistrategian linjauksen toteutumisena. Linjauksena on, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista liikkumismuodoista kasvaa.
Yhtenä indikaattorina on joukkoliikenteen matkustajamäärä asukasta kohden ja vuoden 2016 tavoitetila
35 matkaa/asukas.
Vertailukelpoista paikallisliikenteen matkamäärätietoa ei ollut käytettävissä arviointikertomuksen laadinta-ajankohtana. Koko toimivalta-alueella liikenteen
matkustajamäärä kasvoi 3 % elo–joulukuussa 2015
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Asukasta kohden matkoja oli 28.

Toisena indikaattorina on, että henkilöauton käytön
osuus kaikista kulkumuodoista laskee. Tuoretta tietoa
kulkumuoto-osuuksien muutoksista ei ole ollut käytettävissä. Ympäristötilinpäätöksen mukaan autojen määrä asukasta kohden kasvoi 1,8 % edellisestä vuodesta.
Kaupunkistrategian linjauksen indikaattorien tavoitetasoa 2016 ei vuoden 2015 alustavien tietojen perusteella olla saavuttamassa eikä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite näytä toteutuvan.
Asiakasvaikuttavuutta arvioitiin palvelutason ja asiakastyytyväisyyden avulla. Palvelutarpeeseen on pyritty vastaamaan ja parannuksia tehty mahdollisuuksien
mukaan. Valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella oululaiset eivät kuitenkaan ole olleet
joukkoliikenteen saatavuuteen ja saavutettavuuteen
yhtä tyytyväisiä kuin vastaajat muissa suurissa kaupungeissa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen
ei ole toistaiseksi tutkinut asiakastyytyväisyyttä eikä
siten ole täsmällistä tietoa asiakasvaikuttavuuden toteutumisesta.
Seudullisella joukkoliikenneviranomaisella ja kaupungin joukkoliikennetiimillä on kattava näkemys joukkoliikenteen kehittämistarpeista. Hyvistä tavoitteista ja
toimista huolimatta joukkoliikenteen kokonaistilanne on haastava, koska taloudellisia resursseja ei voitane lisätä, Oulu autoistuu edelleen, yhdyskuntarakenne on hajanainen ja täydennysrakentaminen vaikuttaa
joukkoliikenteen käyttöön viiveellä. Matkustajamäärään vaikuttaa myös tekijöitä, joihin joukkoliikenteen
järjestäjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi työllisyystilanne.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
joukkoliikenteelle asetetut talousarviotavoitteet toteutuivat. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
sitovana tavoitteena oli paikallisliikenteen matkamäärän kasvu edellisestä vuodesta, mutta koko
vuoden toteumasta ei ollut saatavissa tietoa. Seudun matkamäärä kasvoi hieman.
Logistiikan ja joukkoliikenteen tuloksellisuudelle on jatkossa syytä asettaa kattavat tavoitteet ja
-mittarit, kun henkilökuljetusten resurssit on nyt koottu yhteen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
vastaa kaikista kaupungin henkilökuljetuksista.
Asiakastyytyväisyyttä ja tehtyjen kehittämistoimien vaikuttavuutta tulisi selvittää asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Palvelujen kohdentamisessa ja kehittämisessä voisi auttaa asiakkaiden ottaminen
mukaan kehittämistyöhön.
Asiakaspalvelun parantamiseksi erityisesti syksyn ruuhka-aikana on tarpeen selvittää täydentäviä
lipunmyyntipalveluja Oulu10:n lisäksi.
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Kuva: Markku Hyttinen
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5 Vuoden 2014 arviointikertomuksen
käsittely
Kaupunginvaltuusto merkitsi 11.5.2015 tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksen ja
lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Arvioinnin kohteena olleet palvelualueet ja liikelaitokset antoivat vastauksensa arviointikertomuksen huomioihin ja kehittämiskohteisiin kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus merkitse ne tiedoksi syykuussa ja lähetti edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginvaltuusto merkitsi vastaukset tiedoksi 12.10.2015.

Johtopäätökset
Vastaukset arviointikertomuksen havaintoihin ovat
keskimäärin parantuneet, mutta vastauksiin toivotaan
edelleen lisää selkeyttä, konkreettisuutta ja avoimuutta.
Vastauksissa oli myös puutteita:
▪▪

▪▪

Konsernipalvelujen vastaus oli osittain ympäripyöreä eikä siihen sisältynyt talouden- ja omistajaohjauksen palvelualueen valmistelemaa vastausta tarkastuslautakunnan kaupunkitalouden
arvioinnista. Vastausta ei ole saatu myöskään siihen, että valtuuston päättämästi ei ole vuosittain
seurattu ja arvioitu niin sanottuun ”Haltu-päätökseen” sisältyneen palvelukeskusmallin ja sen ulkopuolelle jätettyjen toimintojen vaikuttavuutta ja
kustannuksia.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut ei vastannut lautakunnan havaintoon toimintakatteen ylittymisestä
vielä muutetun talousarvion jälkeenkin.

▪▪

Tytäryhtiöt Oulun Energia Oy ja Monetra Oy eivät
itse vastanneet havaintoihin, vaan vastauksen valmistelivat konsernipalveluiden talouden- ja omistajaohjauksen palvelualueen viranhaltijat.

Kaikissa vastauksissa ei selkeästi kerrottu, kuinka asiat
on otettu huomioon talousarviovalmistelussa. Vastauksien tasoon voidaan vaikuttaa etenkin konsernipalveluista lähtevää ohjeistusta selkeyttämällä.
Vuonna 2014 arviointikertomuksen vastausten käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti, että yhdistymissopimuksen toteutumisen kattava dokumentteihin perustuva arviointi tilataan vuonna 2016
ulkopuoliselta arvioijalta.

Oulun kaupungin tarkastuslautakunta
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