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1 Johdanto
1.1 Toimeksianto
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala asetti työryhmän valmistelemaan uuden
Oulun omistajapoliittisia linjauksia. Työryhmän muodostivat Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell (työryhmän puheenjohtaja), talous- ja omistajaohjauksen palvelualueelta kehittämispäällikkö Marja Kariniemi (työryhmän sihteeri), suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila, suunnittelija Minna Jouhten, controller Kari Räisänen,
rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva, Haukiputaan kunnankamreeri Marjukka Manninen, Oulunsalon kunnan tekninen johtaja Jouko Leskinen sekä Yli-Iin kunnanjohtaja Pekka Tolonen. Linjausten valmisteluvaiheessa on käytetty apuna lisäksi toimialojen asiantuntemusta.
Työryhmän tehtävänä oli valmistella uuden Oulun omistajapoliittiset linjaukset.
Omistajapoliittisissa linjauksissa tuli määritellä,
- missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana,
- millaisia omistukselle asetettavia tuotto- ja muita tavoitteita asetetaan,
- mitkä ovat pääoman hankinnan, käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet ja
- kuka päättää omaisuuden arvosta ja käytöstä ja miten seuranta ja valvonta on
järjestetty.
Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013 ja palveluverkkosuunnitelma
2013 on valmisteltu samanaikaisesti huomioiden niiden vaikutukset toisiinsa. Omistajapoliittisten linjausten valmistelussa on huomioitu toimintaympäristöstä tulevat
muutosvoimat, sen vaikutukset ja muutosten tuomat mahdollisuudet. Asiakirja sisältää Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sekä Oulun kaupungin
omistukset 31.12.2011 sekä mahdolliset tilikaudella 2012 tapahtuneet muutokset.
Asiakirjassa esitettävät Oulun kaupunkia koskevat arvot muodostuvat näin ollen kuntien yhteenlasketuista arvoista.
Oulun kaupunginvaltuusto on aiemmin hyväksynyt 23.8.2010 § 67 Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja sitä aiempi kaupungin omistajuutta laajemmin
tarkasteleva asiakirja ”Omistusten strateginen analyysi ja omistajapoliittiset linjaukset” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 § 105.
Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa. Kaupunginhallitus hyväksyy sen jälkeen omistajapoliittisen ohjelman.

6

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013

1.2 Soveltamisala
Oulun kaupungin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Sitä on hoidettava tavalla, joka on kontrolloitavissa, läpinäkyvää ja joka nauttii julkista luottamusta. Kaupungin toimintaan ja toimintaperiaatteisiin tulee voida luottaa eri yhteyksissä, jotta mukanaolo ja imago merkittävänä toimijana säilyvät. Tämän vuoksi Oulun kaupungille vahvistetaan omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat pääoman
käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa.
Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle, tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille ja säätiöille tulevien yksittäisten päätösten tueksi.
Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline. Se luo puitteet menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen
onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Omistajapolitiikan keskeinen näkökulma on strateginen ja taloudellinen. Siinä määritellään
• missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana,
• millaisia omistukselle asetettavia tuotto- ja muita tavoitteita asetetaan,
• mitkä ovat pääoman hankinnan, käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä
• kuka omaisuuden arvosta ja käytöstä vastaa ja miten seuranta ja valvonta on
järjestetty.
Oulun kaupungin omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kaupunkistrategia
ja siihen perustuvat kehittämistavoitteet. Linjauksissa määritellään kaupungin pääoman ja eri omaisuuserien omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja tämän seurauksena pääomien käytön tehokkuus.
Omistajapolitiikalla määritellään pääasialliset visiotavoitteet ja tavoitteet
palvelu- ja liiketoiminta-alueille omistajan näkökulmasta.
Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa. Linjaukset ovat toimintaa suuntaavia ja näin ollen suhteellisen pysyviä. Kaupungin organisaatiossa on kuitenkin jatkuvasti etsittävä mahdollisuuksia
tehostaa toimintaa ja olosuhteiden muuttuessa myös muuttaa omistajapolitiikkaa.
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä omistajapoliittiset linjaukset, kaupunginhallitus
hyväksyy linjausten pohjalta omistajapoliittisen ohjelman. Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Linjausten toteutumista seurataan ja toimialueiden ja yksiköiden on raportoitava linjausten toteutumisesta niiden omassa toiminnassaan.
Omistajapoliittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisissa ohjelmissa ja strategioissa ja linjaukset konkretisoituvat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernirakennetta koskevia ratkaisuja harkittaessa.
Omistajapoliittiset linjaukset on määritelty seuraaville kaupungin omistuksessa oleville yhteisöille ja yksiköille:
• liikelaitokset,
• tytäryhtiöt,
• osakkuusyhtiöt,
• säätiöt, jotka ovat kaupungin määräysvallassa ja
• kuntayhtymät.
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1.3 Yleiset periaatteet
Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtina ovat kaupunkistrategia ja kehittämistavoitteet sekä niiden vaatimat voimavarat, kaupungin nykyiset toimintatavat ja tuotantovälineiden omistus, pitkän aikavälin tavoitteet sekä arviot toimintaympäristön
muutoksista.
Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan väline palvelujen järjestämiseksi
tai tuottamiseksi. Omistamisen pitää olla aktiivista ja sen tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja on arvioitava säännöllisesti toimintaympäristön muuttuessa. Koska omistaminen sitoo huomattavan määrän pääomaa, tulee pääoman tehokkaan käytön ja kohdentamisen olla yhtä tärkeitä kuin käyttötalouden hallinta.
Omaisuuden käytön tehokkuutta on arvioitava strategian, edullisuuden ja eri toimintamallien näkökulmasta. Tehokkaampi pääoman käyttö johtaa myös käyttökustannusten laskuun.
Toimintaympäristön muutoksista omistajapoliittisiin linjauksiin vaikuttavat erityisesti arvioidut muutokset palvelujen kysynnässä, kaupungin henkilöstön määrässä ja
osaamisessa, tarjolla olevassa yksityisessä palvelutarjonnassa sekä muutokset rahamarkkinoissa, lainsäädännössä ja kunta- ja palvelurakenteessa.
Omistamisen perusteena tulee olla omaisuuden käyttö ja hyödyntäminen kaupungin
palvelutuotannossa. Muu omistus voi olla perusteltua tavoitteiden toteuttamisessa
sellaisilla toimialoilla, joilla ei ole markkinatoimijoita tai joille ei myöskään ole mahdollista luoda lyhyellä aikavälillä kunnolla toimivia markkinoita.
Oman palvelutuotannon laatua ja hintaa kehitetään niin, että ne ovat kilpailukykyisiä. Omaa palvelutuotantoa kehitetään palvelutarve- ja palveluverkkoselvitys huomioiden. Omistajapoliittisessa ohjelmassa määritetään tavoitteellinen oman tuotannon osuus ja toimintaa kehitetään tavoitteen mukaisesti.
Liikelaitosten tuottotavoite ja kaupungille maksettava tuloutus asetetaan vuosittain
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sijoitusomistuksista saatavan ja kaupungille tuloutettavan tuoton tulisi vastata vähintään rahamarkkinoiden riskitöntä tuottoa lisättynä toimialan liiketoimintariskillä. Elinkeinopoliittisilla sijoituksilla tuetaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Kun tavoitteet on saavutettu, sijoituksista voidaan luopua.
Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää arviota omaisuuserien kunnosta ja peruskorjaustarpeesta. Päätökset maaomaisuuden jalostuksesta, rakennusten
ja verkostojen peruskorjausinvestoinneista ja muusta omaisuuden hoidosta perustuvat aina taloudelliseen kustannushyötyarviointiin.
Oulun kaupunki pyrkii omaisuuden hoidossa mahdollisimman hyvään taloudelliseen
ja yhteiskunnalliseen kokonaisvaikuttavuuteen. Omistajaohjaus on johdonmukaista ja mahdollisimman avointa. Omistajaohjausta hoidetaan tavalla, joka mahdollistaa toimijoiden ja omistajan yhteydenpidon parhaalla ja tuloksellisimmalla tavalla.
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1.4 Omistajapolitiikka johtamisen välineenä
1.4.1 Kaupungin omaisuuden käytölle asetettavat tavoitteet
Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kaupungin kehittämistavoitteet ja
näkemys tulevien vuosien palvelutarpeesta. Kaupungilla tulee olla käytettävissään
oman palvelutuotannon edellyttämä omaisuus ja tuotantovälineet, jotka se voi hankkia käyttöönsä omistamalla tarvittavan käyttöomaisuuden, hallitsemalla sitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai vuokraamalla sen. Ennen palvelutuotannossa tarvittavien tilojen hankinta- tai vuokrauspäätöstä on tehtävä valinta hankintatavasta
kannattavuus- ja vertailulaskelmien perusteella erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti. Jos kaupunki tuottaa palvelut yhteistyönä muiden kuntien tai yksityisen sektorin kanssa, yhteistyöstä sovittaessa on sovittava myös siitä, kuka omistaa palvelutuotannon edellyttämän omaisuuden ja miten omaisuudesta aiheutuvat kustannukset yhteistyökumppaneiden kesken jaetaan.
Kaupungin pääprosessien pysyvästi tarvitsemat tuotantovälineet on useimmiten tarkoituksenmukaista pitää kaupungin omistuksessa. Samoin esimerkiksi tehokkaan
maapolitiikan toteuttamisen edellytyksenä on vahva maan omistus. Suurempi liikkumisvara on esimerkiksi toimistotilojen sekä erilaisten koneiden ja laitteiden omistuksen suhteen.
Toiminnan luonteesta riippuu, miten kaupungin palvelutuotanto kannattaa organisoida.
Erilaisten juridisten toimintamuotojen ohjaaminen poikkeaa jonkin verran toisistaan.
Tästä syystä tulee toimintaa käynnistettäessä tarkkaan harkita, mitä toimintamuotoa kulloinkin käytetään vai toteutetaanko toiminta kaupunkiorganisaatiossa. Juridisen toimintamuodon valinta on yksi osa omistajaohjausta.

1.4.2 Omistajapolitiikka palvelutuotannon välineenä
Valtaosa kaupungin omaisuudesta toimii palvelutuotannon tuotantovälineenä. Oman
toiminnan palveluiden hinnoittelussa otetaan huomioon pääoman hinta ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tällaisen omaisuuden käytön tehokkuutta on arvioitava edullisuusvertailujen ja erilaisten toimintamallien vaihtoehtoiskustannusten avulla.
Omaisuuden käytölle asetettavat muut kuin taloudelliset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Maksurahoitteisen palvelutuotannon
käytössä olevalle omaisuudelle luonnollinen tuottovaatimus on sitoutuneelle pääomalle saatava korko.

1.4.3 Omistajapolitiikka kehittämisen välineenä
Omistaminen on kaupungille keino ohjata ja tukea kaupungin kehitystä. Selkeimmin tällaisia tavoitteita liittyy maan omistukseen ja maapolitiikkaan. Maaomaisuuden ohella kaupungin kehittämisen välineitä ovat sijoitukset elinkeinojen kehittämiseen, työllisyyttä tukeviin tai asukkaiden viihtyvyyttä lisääviin kohteisiin. Tällaisia sijoituksia ovat elinkeinopoliittinen toimitilarakentaminen sekä asuntorakentaminen, panostus teknisiin verkostoihin taikka välitön mukanaolo yritystoiminnassa.
Näille omaisuuserille asetettavat tavoitteet kohdistuvat kaupungin väestökehitykseen, työllisyyteen ja muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Kaupungin omistajapolitiikan on kyettävä reagoimaan tällaisiin muutoksiin.
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1.4.4 Omistajapolitiikka sijoitustoiminnan välineenä
Kaupungin sijoitustoiminta jakaantuu toimialasijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Sijoitustoiminnan perusteista päättää kaupunginvaltuusto.
Toimialasijoittaminen on tyypillisesti kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden tukemista. Toimialasijoittaminen kohdistuu yhteisöihin, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää kaupungin palvelutuotannon järjestämistä, asukkaiden hyvinvointia
ja alueen kestävän kehityksen edistämistä.
Tällaisten sijoitusten tarkoitus voi olla myös kaupungin taseen keventäminen siirtämällä kiinteistöjä, muita tuotantovälineitä ja myös velkoja kaupungilta jonkun toisen yhteisön omistukseen ja vastuulle. Etenkin maksurahoitteista toimintaa harjoittaviin yhteisöihin tehdyille sijoituksille voidaan asettaa sijoituksen määrään nähden
kohtuullinen tuottovaatimus.
Kassavarojen sijoittamisella pyritään saamaan mahdollisimman korkea tuotto ottaen huomioon tuotto-odotusten kasvuun yleensä liittyvä riskin lisääntyminen. Sijoitustoiminnan perusteet on kuvattu tarkemmin omistajapoliittiset linjaukset sijoitustoiminnassa -kappaleessa.
Konsernin talouden seurannan, suunnittelun ja kassavarojen käytön tehostamiseksi otetaan käyttöön konsernitili ja konsernipankki.

1.5 Omaisuuden arvon säilyttäminen
Kaupungin omaisuuden hoidon lähtökohtana ovat omaisuuden kunnon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen ja se, 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.
Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää myös linjausta investointien rahoituksen järjestämisestä. Linjaukset voivat koskea esimerkiksi yksiköiden vastuuta rahoituksessa, tuotteiden hinnoitteluperiaatteita tai sisäisten vuokrien käyttöä ja tasoa. Omaisuuden arvon säilyttämisen ja lisäämisen näkökulmasta on myös tärkeää
kehittää kaupungin liiketoimintoja ja pitää toiminnat kilpailukykyisenä muiden alan
toimijoiden kanssa.

1.6 Omistuksesta luopuminen
Kaupunki hankkii tarvitsemansa tuotantovälineet käyttöönsä mahdollisimman edullisesti ja mahdollisimman hyvällä kustannus/laatu -suhteella. Jos omasta käyttöomaisuudesta aiheutuvat kustannukset ovat pitkällä aikavälillä vastaavien tuotantovälineiden todellisia vuokrakustannuksia korkeammat, on omistuksesta luopumista ja
vuokrauksen lisäämistä harkittava.
Sellaisesta omaisuudesta ja sellaisista tytär- tai muiden yhteisöjen omistuksista, jotka eivät palvele kunnan toimintaa tai strategisia tavoitteita on pyrittävä luopumaan.
Luopumisen vaihtoehtona on selvitettävä mahdollisuus kehittää kulloinkin tarkasteltavana olevaa toimintaa siten, että se vastaa kaupungin tarpeita.

10 Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013

Kaupungin luopuessa omaisuudestaan tai omistuksistaan, on ratkaistava miten luopuminen vaikuttaa palvelutuotantoon ja miten palvelut kaupunkilaisille turvataan tulevaisuudessa. Jos omaisuudesta ja omistuksista luopuminen merkitsee myös palvelutuotannon siirtymistä kaupungilta muille toimijoille, on palvelujen turvaamisen
kaupunkilaisille oltava korostetusti esillä asiaa ratkaistaessa. Luovutusta valmisteltaessa selvitetään henkilöstön asemaan vaikuttavat seikat ja mikäli henkilöstövaikutuksia on, käydään YT-menettelyn mukaiset neuvottelut.
Omaisuudesta luovuttaessa on lähtökohtana oltava vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Kun omaisuudesta luovutaan, on omaisuuden arvo tällöin siitä
saatava myyntihinta, joka saattaa poiketa huomattavastikin sen tasearvosta. Tarpeettoman omaisuuden realisointia ei kuitenkaan pidä jättää tekemättä sen vuoksi, että siitä kirjautuisi myyntitappiota. Myyntitilanteessa käytetään hyväksi mahdollisuudet kehittää toimintoja ja tuotantovälineitä mahdollisia ostajia kiinnostaviksi ja näin nostaa niiden arvoa.
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1.7 Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta
Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginvaltuustolle, toimeenpano kaupunginhallitukselle sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten toteutumisen valvonta tarkastuslautakunnalle. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien ja konsernipalveluiden hallintojohtajan tehtäviin kaupunginjohtajan johdolla.
Omistajapolitiikan valmistelusta vastaa konsernipalvelut. Kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vastaavat näiden omat hallintoelimet, joiden kautta niiden omistajaohjaus järjestetään.

Omistajapolitiikan ohjausvälineet
KV, KH,
kaupungin johto
Omistajapolitiikka (KV)
-omistajastrategia
-kehittämisvisiot
-toiminnan tavoitteet

Poliittinen ohjaus (KV)
-kaupunkistrategia
-palvelun järjestämisohjelma
-talousarvio
Konsernietu
Hallinnollinen
normiohjaus (KV, Kh)
-periaatepäätökset
-sopimusohjaus
-johtosäännöt

Konserniohjaus (KV, Kh)
-konserniohjeet
-sisäisen konsernin ohjaus
-talousarvio
-periaatepäätökset
-sopimukset

Keskustelufoorumi

Palvelujen
järjestäminen

Palvelujen
tuottaminen

Tilaaja, (LTK)

Sopimusohjausjärjestelmä
Vaihtoehtoiset tuottajat

Sisäisen ja ulkoisen
konsernin tuotantoorganisaatiot

Kumppanit,
alihankkijat

Kuvio 1. Oulun kaupungin omistajapolitiikan ohjausvälineet (mukaillen Määttä 2009:
Palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtamisen muutoksesta suurehkoissa kaupungeissa).
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1.8 Aktiivinen omistajuus ja kokonaisvaltainen riskienhallinta
Kokonaisvaltainen riskienhallinta tukee Oulun kaupungin strategista johtamista ja
siihen sisältyy potentiaalisten toimintamahdollisuuksien kartoittaminen sekä niiden
hyväksikäyttö. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, joka voidaan siten nähdä arvoa
tuottavana tekijänä ja läpinäkyvyyden mahdollistajana.
Riskienhallinnan
vastuut ja tehtävät

Omistajapoliittiset
tavoitteet

Riskien ja
toimenpiteiden
seuranta ja
reagointi

Vahinko-

riskitekijät

Riskien hallinta

Strategiset

riskitekijät

Omistajastrategia
Arvon
säilyttäminen

Operatiiviset
riskitekijät

Tavoitteita
uhkaavat riskit
ja
mahdollisuudet

Taloudelliset
riskitekijät

Riskianalyysit

Kuvio 2. Omistajuus ja kokonaisvaltainen riskienhallinta.
Riski on mahdollinen tapahtuma tai tapahtumaketju, joka voi vaarantaa taloudellisten tai toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä tai
uhata organisaation mainetta. Riski ei ole ainoastaan negatiivisen asian mahdollinen
tapahtuminen, vaan myös se, että jokin voimavarojen mahdollistama hyvä jää toteutumatta. Riskit liittyvät yleensä tuloksellisuuden, laillisuuden ja hyvän hallinnon
vajeisiin tai varojen ja omaisuuden hukkaamiseen sekä tehottomaan käyttöön. Riskienhallinnan on katettava kaikki olennaiset toiminnan riskit. Kohtuullinen varmuus
ja olennaisimpien asioiden varmistaminen on riittävä päämäärä, koska ehdoton varmuus edellyttää yleensä liiallisia kustannuksia saavutettavaan hyötyyn verrattuna.
Aktiivinen omistajuus ja kokonaisvaltainen riskienhallinta ovat osa johtamista, jolla
varmistetaan kaupungin menestyksellinen toiminta.
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2 Oulu-konsernin omistukset
2.1 Oulu-konsernin omistukset
Oulu-konsernin omaisuus voidaan jakaa seuraaviin strategisen ohjauksen kannalta
eri tavalla arvioitaviin kokonaisuuksiin:
• Peruskunta (1 kpl)
• Liikelaitokset (15 kpl)
• Kehittämisrahasto (1 kpl)
• Tytäryhtiöt (37 kpl)
• Osakkuusyhtiöt (16 kpl)
• Kuntayhtymät (3 kpl)
• Merkittävimmät säätiöt (3 kpl)
Konsernin ytimen muodostaa Oulun kaupunki (peruskunta + liikelaitokset), jonka
yhteenlaskettu omaisuus on noin 65 % koko konsernin omaisuudesta. Omistajaohjauksen kannalta peruskunta, liikelaitokset ja tytäryhtiöt muodostavat keskeisimmän
kokonaisuuden. Näihin omaisuuseriin kaupunki pystyy vaikuttamaan omilla päätöksillään. Kuntayhtymät, osakkuusyhtiöt ja säätiöt ovat omistuksellisia kokonaisuuksia, joissa kaupunki on osaomistaja. Näiden omaisuuserien kohdalla kaupungin vaikutusvalta on rajattu omistuksen suuruuteen. Kuviossa 3 on esitetty omaisuuden
jakaantuminen Oulu-konsernissa. Kuviosta ilmenee kunkin kokonaisuuden osalta
reaaliomaisuuden suuruus ja prosentuaalinen osuus konsernin reaaliomaisuudesta.
Oulu-konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt ovat tarkastelussa mukana pelkästään
oman pääoman osuuksina. Kaupunki pystyy vaikuttamaan ainoastaan yhtiöön sijoittamansa oman pääoman osuudella. Osakkuusyhtiön yksittäisiin omaisuuseriin ei
kaupunki pysty merkittävästi omilla päätöksillään vaikuttamaan.

Omaisuuden (2,5 mrd €) jakaantuminen
Oulu-konsernissa

Osakkuusyhtiöt
65 milj. €;
3%

Säätiöt
3 milj. €
0%

Kunta-yhtymät
237 milj. €;
9%

Peruskunta
821 milj. € ;
33 %

Tytäryhtiöt
562 milj. €;
23 %

Liikelaitokset
796 milj. € ;
32 %

Kuvio 3. Omaisuuden jakaantuminen Oulu-konsernissa.
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Taulukko 1.

OULU-KONSERNIN OMISTUKSET 1.1.2013
Omaisuus (pysyvät vastaavat + vaihto-omaisuus + rahoitusarvopaperit) 31.12.2011
Pitkäaikainen vieras pääoma (pvpo) 31.12.2011

OULU-KO

PERUS
Liikelaitokset

Tytäryhtiöt

milj.€

Energialiiketoiminnan
omistukset

Oulun Energia

om
pvpo

241,4
94,8

Oulun Energia
Siirto ja Jakelu Oy

100% om
pvpo

122,5
75,5

Oulun Vesi

om
pvpo

89,3
36,9

Turveruukki Oy

100% om
pvpo

Oulun Satama

om
pvpo

33,3
6,3

Oulun
Jätehuolto

om
pvpo

6,5
0,2

Oulun
Sähkönmyynti Oy

Nallikari
liikelaitos

om
pvpo

0,01
0

Oulun
Työterveys

om
pvpo

0,3
0

Oulun
Tietotekniikka

om
pvpo

3,2
0,6

Oulun
Serviisi

om
pvpo

0,2
0

Oulun tekninen
liikelaitos

om
pvpo

2,8
0,6

Oulun
Tilakeskus

om
pvpo

398,4
136,4

Oulun
Konttori

om
pvpo

0,1
0

BusinessOulu

om
pvpo

0,08
0

Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos

om
pvpo

3,3
0

Oulun seudun
ympäristötoimi

om
pvpo

0,04
0

Oulunsalon
kulttuuri-instituutti

om
pvpo

0
0

omistusosuus

milj.€

Kiinteistöliiketoiminnan
omistukset
omistusosuus

Haukiputaan
Kehitys Oy

35,2
15,7

60% om
pvpo

14,0
8,7

Oulun Energia
Urakointi Oy

100% om
pvpo

Haukiputaan
Energia Oy
Yli-Iin
Sähkö Oy

100%

milj.€

100%

om
pvpo

12,6
2,9

Maikkulan
Keskus Oy

100%

om
pvpo

3,9
0,9

Kiinteistö Oy
Kiimingin Leikkilä

100%

om
pvpo

3,4
3,4

2,3
0

100%
Kiinteistö Oy
Oulun Maikkulan Toivo

om
pvpo

2,0
0,5

100% om
pvpo

2,7
2,3

Oulunsalon
Kehitysyhtiö Oy

100%

om
pvpo

1,9
0

om
pvpo

2,2
0,8

83%
Kiinteistö Oy
Raksilan Harjoitushalli

om
pvpo

1,4
1,1

78%
Kiinteistö Oy
Huonesuon Monitoimitalo

om
pvpo

1,3
0,4

Kiinteistö Oy
Oulun Intiönparkki

59%

om
pvpo

1,1
0

OuluZone
Kiinteistöyhtiö Oy

100%

om
pvpo

0,8
0

Kiinteistö Oy
54%
Haukiputaan Toritalo

om
pvpo

0,6
0

Oritkarin
73%
Huoltorakennus Oy

om
pvpo

0,6
0

Kiimingin
Palvelutalo Oy

om
pvpo

0,5
0

Asuntoliiketoiminnan
omistukset

omistusosuus

milj.€

Sivakka-yhtymä Oy

100%

om
pvpo

254,1
181,6

Oulun
Asuntohankinta Oy

100% om
pvpo

8,5
1,9

Kiinteistö Oy
Puolukkarivi

100% om
pvpo

0,3
0,3

Asunto Oy
100% om
pvpo
Ylikiimingin Murtopuisto

0,3
0,3

Kiinteistö Oy Oulun
Pikisaari

100% om
pvpo

1,1
0

Kiinteistö Oy
Simppulanhaka

100% om
pvpo

22,2
17,1

Kiinteistö Oy
Jääskönpelto

100% om
pvpo

10,3
9,7

Oy Oulunsalon kun- 100% om
pvpo
nan Asunnonhankinta Ab

100%

Muun liiketoiminnan omistukset
omistusosuus

milj.€

Oulun Aikuis100%
koulutuskeskus Oy

om
pvpo

10,1
2,4

5,2
3,3

Oulun
Pysäköinti Oy

100%

om
pvpo

8,0
2,4

100%

om
pvpo

0,3
0

Asunto Oy Iiveitsi

100%

om
pvpo

0,3
0,2

Kiiminkijoen
Opisto Oy

Asunto Oy Yli-Iin
Revonmylly

100% om
pvpo

0,3
0,2

Oulun
100%
Kaupunginteatteri Oy

Asunto Oy
100% om
pvpo
Myllykartano kakkonen

0,3
0,3

Monetra Oy

80%

*

100% om
pvpo

0,1
0,1

Oulun
100%
Ammattikorkeakoulu Oy

*

Asunto Oy
Myllykartano

100%
Oulun Seudun
Kuntoutussairaala Oy

*

om
pvpo

0,6
0,3
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KONSERNI

om
pvpo

2,5 mrd.€
690 milj.€

SKUNTA

om
pvpo

821 milj.€
272 milj.€

Osakkuusyhtiöt

Säätiöt

Kuntayhtymät

(merkittävimmät säätiöt)
osuus omasta pääomasta
osuus pvpo

osuus omasta pääomasta
osuus pvpo

osuus
peruspääomasta

milj.€

Energialiiketoiminnan
omistukset
omistusosuus

Rovaniemen
Voima Oy

milj.€

23%

*

Kiinteistöliiketoiminnan
omistukset
omistusosuus

Oulun
Palvelusäätiö

om
pvpo

2,4
4,6

Oulun
Musiikkijuhlasäätiö

om
pvpo

0
0

PohjoisPohjanmaan
liikuntaopistosäätiö

om
pvpo

0,3
0,5

Oulun seudun 78%
Koulutuskuntayhtymä

om
pvpo

105,1
23,6

Pohjois52,6% om
Pohjanmaan
pvpo
sairaanhoitopiirin ky

141,9
48,8

PohjoisPohjanmaan
liitto

46,9% om
pvpo

milj.€

Kiinteistö Oy
Oulun Sävelparkki

50%

om
0,3
pvpo
0

Haukiputaan
Jäähalli Oy

49%

om
0,3
pvpo 0,1

Haukiputaan
Palvelukulma Oy

48%

om
0,6
pvpo
0

Kiinteistö Oy
43%
Oulunsalon Kulma

om
0,5
pvpo
0

Kiinteistö Oy
40% om 0,05
Raksilan
pvpo 0,5
Tekojääkentän Katsomo
Rehaparkki Oy

40%

Kiinteistö-Ali Oy

39%

om
0,4
pvpo 0,3

Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy

31%

om
0,5
pvpo
0

Yli-Iin Liiketalo Oy

30%

om
0,1
pvpo
0

Muun liiketoiminnan
omistukset
omistusosuus

*

milj.€

Oulu ICT Oy

47%

om 58,2
pvpo 6,3

Oulu
Innovation Oy

45%

om -0,07
pvpo 0,2

Virpiniemi
Sport Oy

40%

om 0,008
pvpo
0

Oulun Matkailu Oy

30%

om 0,02
pvpo 0,04

Teknoventure Oy

30%

om
4,1
pvpo 0,02

Kuva ei sisällä Haukiputaan vesiliiketoiminnan liikelaitosta eikä

Lakeuden
21%
Keskuspuhdistamo Oy

om
1,2
pvpo 0,7

yht. 26,0 milj.€), joiden toiminta on siirtynyt

* toiminta / omistus käynnistynyt v. 2012
vesiliiketoiminnan osakeyhtiöitä (om yht. 44,0 milj.€, pvpo
Oulun Vesi liikelaitokseen 1.1.2013.

milj.€

1,7
0
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Reaaliomaisuus
Oulu-konsernilaskelmassa on käsitelty reaaliomaisuudessa seuraavat erät:
Pysyvät vastaavat
• Aineettomat hyödykkeet
• Aineelliset hyödykkeet
• Sijoitukset
• osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet
• muut osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
• Vaihto-omaisuus
• Rahoitusarvopaperit
Pitkäaikainen vieras pääoma
Oulu-konsernilaskelmassa liikelaitosten ja tytäryhtiöiden pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on mukana myös konsernin sisäiset erät. Konsernitasolla pitkäaikainen vieras pääoma on esitetty niin, että sisäiset erät on jätetty pois. Oulu-konsernin omaisuus on yhteensä noin 2,5 miljardia euroa, pitkäaikaista korollista vierasta
pääomaa on noin 690 miljoonaa euroa (31.12.2011).
Edellisellä aukeamalla esitetyssä taulukossa 1 on esitetty Oulu-konsernin reaaliomaisuuden jakautuminen liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta. Taulukossa on esitetty myös liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä. Liikelaitosten pitkäaikainen vieras pääoma on peruskunnan antamaa lainaa tuotannollisten investointien toteuttamiseen. Taulukossa on esitetty osakkuusyhtiöiden,
säätiöiden ja kuntayhtymien osalta kaupungin osuus omasta pääomasta ja pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta omistusosuuden suhteessa. Lisäksi taulukko sisältää
Oulun kaupungin omistusosuudet konserniyhteisöissä.

2.2 Oulu-konsernin omistukset omaisuuserittäin
Taulukossa 2 on esitetty Oulu-konsernin omistukset omaisuuserien mukaisesti jaoteltuna. Taulukon lukuihin sisältyy kaikkien uuden Oulun kuntien omaisuuserät.
Taulukosta selviää, missä omaisuuserissä kunkin yksikön omaisuus on. Peruskunnan osalta suurimman erän muodostaa maa- ja vesialueet. Liikelaitosten suurimmat omaisuuserät ovat rakennukset sekä kiinteät rakenteet ja laitteet. Tytäryhtiöiden osalta suurin omaisuuserä on Sivakka-yhtymä Oy:n omistamat vuokratalot.
Kuntayhtymien omaisuus keskittyy myös pääasiassa rakennuksiin.
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Uuden Oulun -konsernin omistus omaisuusluokittain, tase-erien mukaan

Tase 31.12.2011 (kirjanpitoarvo) milj. €

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Vaihto-omaisuus
Rahoitusarvoperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Yhteensä
Konsernin osuus omasta
pääomasta/osakkuusyhtiöistä
Konsernin osuus omasta pääomasta/säätiöistä
Kaikki yhteensä

PerusLiikeKeh.
Tytärkunta laitokset rahasto yhtiöt

Kuntayhtymät

Koko
konserni

0,4
1,4

2,6

-

6,8
2,0

2,1
1,5

9,3
7,5

290,8
104,5
245,4
7,5
6,4
16,8

359,2
314,3
9,8
0,1
51,4

-

10,8
298,0
138,7
5,9
22,1
5,0

1,8
152,6
2,9
29,3
0,4
40,2

303,4
914,3
701,3
52,5
29,0
113,4

32,4
0,7

32,2
6,6

6,6
-

10,7
12,3

0,4
1,0
3,7

0,4
82,9
23,3

70,1
33,3
11,4
821,1

776,2

3,1
6,9
3,2
19,8

4,2
45,3
561,8

0,4
0,7
237,0

4,6
73,9
40,2
59,9
2415,9

237,0

79,7
2,7
2498,3

821,1

776,2

19,8

561,8

Taulukko 2. Oulu-konsernin omistukset omaisuuserittäin 31.12.2011.
*) peruskunnan rakennuksiin sisältyy Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien rakennusomaisuus, mikä
siirtyy pääosin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen taseeseen.

Osakkuusyhteisöjen osalta jakoa omaisuuseriin ei ole suoritettu, vaan kaupungin
omistusta yhtiöissä tarkastellaan pelkästään yhtiöön tehtynä oman pääoman ehtoisena sijoituksena. Esimerkiksi Oulun kaupungin omistus Oulu ICT Oy:stä kuuluu yllä esitetyssä taulukossa riville ”Konsernin osuus omasta pääomasta” ja sarakkeeseen ”Koko konserni” (osa lukua 79,7 milj. euroa).
Oulu-konsernin omistajapolitiikkaa tarkasteltaessa tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen kohdalla omistajuuden strateginen merkitys poikkeaa huomattavasti toisistaan. Tytäryhtiöt ovat oleellinen osa Oulu-konsernia ja konsernitasetta. Tytäryhtiöiden omistuksiin konsernijohdolla on merkittävä määräämisvalta. Osakkuusyhteisöjen kohdalla konsernijohdolla on vaikutusvaltaa, muttei määräämisvaltaa yhtiön asioihin. Vaikutusvallan suuruus riippuu luonnollisesti omistuksen koosta.
Tytäryhtiöiden kohdalla Oulun kaupungin omistukset on jaettu kunkin yksittäisen
yhtiön taseen perusteella omaisuuseriin. Koska esimerkiksi vuokrataloyhtiö Sivakka-yhtymä Oy on täysin Oulun kaupungin omistuksessa, on Oulu-konsernin johdolla selkeä määräämisvalta yhtiön yksittäisiin omaisuuseriin. Oulun kaupungin omistus Sivakka-yhtymä Oy:ssä on luokiteltu yllä pääosin riville ”Rakennukset” sarakkeeseen ”Tytäryhtiöt”.
Valtaosa Oulu-konsernin omistuksista osakkuusyhteisöihin kuuluu kaupungin kehittämisrahastoon. Kehittämisrahasto on peruskunnan kirjanpidosta eriytetty oma taseyksikkö (vrt. liikelaitokset).
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Kuviossa 4 on esitetty Oulu-konsernin aineellisten hyödykkeiden omistusten prosentuaalinen jakaantuminen eri omaisuuseriin.

Aineellisten hyödykkeiden jakaantuminen; 2.1 mrd €
Muut aineelliset
hyödykkeet
2%
Koneet ja
kalusto
3%

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hank.
5%
Maa- ja
vesialueet
14 %

Kiinteät
rakenteet ja
laitteet
33 %
Rakennukset
43 %

Kuvio 4. Oulu-konsernin aineellisten hyödykkeiden omistusten jakaantuminen omaisuuseriin.
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3 Omistusten strateginen analyysi
3.1 Oulun kaupungin visio ja strategia
Kaupungin omistajapolitiikan tulee noudattaa kaupungin visiota ja strategiaa. Strategia on tietoinen suunnanvalinta muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategia koostuu
toimintalinjauksista ja toimenpidekokonaisuuksista, joilla kaupungin kehittämistä ohjataan lähivuosina haluttuun suuntaan. Kaupungin vision ja strategian perusteella saadaan määriteltyä omistajapolitiikan toimialakohtaiset kriittiset menestystekijät, joihin
vaikuttaa myös ympäristön kehitystrendit. Lähtökohtana omistusten strategisessa tarkastelussa on konsernijohdon näkemys. Jokaiselle konsernin omistuserälle on löydettävä omistuksellinen tarkoitus. Oulun kaupungin strategia määrittelee seuraavat 6 strategista päämäärää, joihin kaupungin omistajastrategian ja -ohjauksen tulee pohjautua.
Oulun kaupungin strategiset päämäärät (Oulun strategia 2020)
1 Elinvoimainen Oulu on pohjoisen pääkeskus.
2 Oulu on monipuolinen sivistys-, liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki.
Oulussa on turvallinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö.
3 Asukkailla on hyvä itsenäinen elämänhallinta. Kaupunki tukee asukkaittensa
hyvinvointia ja kannustaa heitä tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä
valintoja.
4 Oulussa on hyvät palvelut ja tasapainoinen talous.
5 Oulun seudulla on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne. Ilmastonmuutokseen
ja muihin ympäristöhaasteisiin vastataan kestävän kehityksen periaatteita
edistävin toimintatavoin.
6 Johtaminen on tasokasta, henkilöstö voi hyvin, toiminta on vaikuttavaa ja kaupunkiorganisaatio uudistuu.
Oulun kaupungin uusi strategia ja strategiset päämäärät valmistuvat vuoden 2013
aikana.

3.2 Omistajuuden strateginen kartta
Oulu-konsernin eri omaisuuseristä muodostetaan strateginen salkku, jossa omaisuuserät jaetaan erän strategisen merkityksen ja markkinapotentiaalin perusteella kaksiulotteiseen strategiatarkasteluun. Kukin omaisuuserä luokitellaan numeerisesti asteikolla [1-5] sekä strategisen merkityksen osalta [y-akseli] että markkinapotentiaalin osalta [x-akseli]. Mitä korkeamman arvon omaisuuserä saa, sitä suurempi strateginen merkitys ja markkinapotentiaali ovat. Näin omistuserien merkitys
saadaan numeerisen tarkastelun perusteella kartoitettua visuaalisesti.

3.2.1 Strateginen merkitys
Strategisen merkityksen kriteerit [y-akseli]:
1) Omistus on olennainen kaupungin strategian toteuttamisen kannalta.
• Yhdenmukainen strategisten päämäärien kanssa
2) Omistus on liiketaloudellisesti kannattava
• Pääoman tuotto vs. kustannus
• Tuoton oltava parempi kuin mahdollisissa vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa
3) Omistus tarjoaa mahdollisuuden kaupungin toiminnan kannalta tärkeiden palveluiden kustannustehokkaaseen ja/tai laadulliseen tuottamiseen (parempi kuin eiomistukselliset vaihtoehdot)
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3.2.2 Markkinapotentiaali
Markkinapotentiaalilla tarkoitetaan omaisuuserän realisointimahdollisuuksia joko käteisvaroihin tai vaihdettavuutta toiseen omaisuuserään. Tarkasteltaessa omaisuuserän markkinapotentiaalia haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin:
1) Onko omistukselle aitoa kysyntää markkinoilla?
2) Onko omistukselle saatavissa oikea hinta? Markkinahinta tai jopa korkeampi?
3) Voidaanko omistus mahdollisesti vaihtaa strategisesti edullisella tavalla?
Omistajuuden visuaalinen kuvaus:
Kun omistuserien strateginen merkitys ja markkinapotentiaali on saatu arvotettua,
voidaan omistuseristä laatia visuaalinen kuvaus (ks. kuvio 5), jossa kukin yksittäinen
omistuserä on ympyrä. Ympyrän kokonaisala kuvaa omistuksen taloudellista arvoa.

Oulun kaupungin strateginen omistajuus

Strateginen merkitys

6
5
4
Omaisuus B

3
2

Omaisuus A

Omaisuus C

1
0
0

1

2

3

4

5

6

Markkinapotentiaali

Kuvio 5. Esimerkki omistajuuden kuvauksesta.

3.3 Omistamisen kehittäminen
Oulun kaupunki määrittelee omistajapoliittisissa linjauksissa liikelaitoksilleen kehittämisvisiot ja asettaa niiden toiminnalle tavoitteet. Tytär- ja osakkuusyhteisöille
sekä merkittäville määräysvallassa oleville säätiöille kaupunki määrittelee soveltuvin osin kehittämisvisiot ja toiminnan tavoitteet. Lisäksi niiden osalta otetaan kantaa Oulun kaupungin omistukseen ja sen kehittämiseen. Omistukseen otetaan kantaa seuraavasti:
- omistus säilytetään ennallaan,
- omistuspohjaa laajennetaan,
- omistuksesta luovutaan, kun se on perusteltua,
- omistus yhdistetään toisen toimijan kanssa,
- omistus jakaantuu tai
- omistus puretaan.
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4 Oulu-konsernin omaisuuserien strateginen analyysi ja
omistusten omistajapoliittiset linjaukset

4.1 Oulun kaupungin omaisuuserät
Taulukossa 3 on esitetty Oulun kaupungin (peruskunta ja liikelaitokset) omaisuuserät
kirjanpitoarvoon pohjautuvan omistuksen koon mukaan luokiteltuna. Taulukosta ilmenee myös omaisuuserien arvotus markkinapotentiaalin ja strategisen merkityksen
suhteen. Omaisuuserien strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee kuviosta 6.

Taulukko 3. Oulun kaupungin omaisuuserien strateginen analyysi.
Oulun kaupunki

Omistuksen koko
milj. €

Markkinapotentiaali

Strateginen
merkitys

Kiinteät rakenteet ja laitteet

559,7

1,0

4,5

Rakennukset

463,7

1,0

1,0

Maa- ja vesialueet

290,8

2,0

4,5

Sijoitukset

199,2

4,5

4,0

Keskeneräiset hankkeet

68,2

2,0

4,0

Koneet ja kalusto

17,3

2,0

1,0

6,5

1,0

1,0

31.12.2011

Muut aineelliset hyödykkeet

1605,4

Yhteensä

Oulun kaupungin omaisuuserät
6

Kiinteät rakenteet
ja laitteet 559,7

Strateginen merkitys

5

Maa- ja
vesialueet 290,8

Sijoitukset 199,2

4
Keskeneräiset
hankkeet 68,2

3
Rakennukset
463,7

2

Koneet ja kalusto
17,3

1

Muut aineelliset
hyödykkeet 6,5

0
0

1

2

3

4

5

6

Markkinapotentiaali

Kuvio 6. Oulun kaupungin omaisuuserien strateginen analyysi – visuaalinen esitys.
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4.1.1 Peruskunnan maaomaisuus ja omistajapoliittiset linjaukset
Uuden Oulun maaomaisuuden hehtaaripinta-alat vuonna 2012 ovat seuraavat:
- Raakamaa
5 481 ha
- Rakennustontit
2 843 ha
- Yleiset alueet
5 739 ha
- Maa- ja metsätalousalueet
15 529 ha
- Vesialueet
6 901 ha
Yhteensä
36 493 ha
Tämän maaomaisuuden hankintameno on 163,6 miljoonaa euroa. Hankintameno on
pienempi kuin kohtien 2.2 ja 4.1 taulukoissa oleva tasearvo, jossa on otettu huomioon kaavoituksen tuottamat arvon nousut. Hankintameno perustuu maan osto- ja
myyntihintoihin sekä parantamistoimenpiteisiin.
Taulukossa 4 on esitetty peruskunnan maaomaisuuden nykyarvot ja arvioitu omaisuuserien markkinapotentiaali sekä strateginen merkitys. Maaomaisuuden nykyarvot on laskettu kirjanpitolain mukaisella arvonkorotuskaavalla, joka kuvaa arviota
maaomaisuuden varovaisesta käyvästä hinnasta. Suurimman massan muodostavat
rakennustontit, joista pääosa on vuokratontteja. Todellinen maan arvo määräytyy
markkinatilanteen mukaan ja voi olla siten eri kuin laskennallinen nykyarvo. Maaomaisuuden strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee kuviosta 7.
Taulukko 4. Peruskunnan maaomaisuuden strateginen analyysi.
Peruskunnan maaomaisuus

Omistuksen koko
milj. €

Markkinapotentiaali

Strateginen
merkitys

200,0

2,5

4,0

Yleiset alueet

65,0

1,0

4,0

Raakamaa

48,0

2,0

5,0

Maa- ja metsätalousalueet

38,0

1,5

3,0

Vesialueet

4,0

1,0

3,0

Yhteensä

355,0

2012
Rakennustontit

Peruskunnan maaomaisuus

Strateginen merkitys

6

Raakamaa 48,0
Yleiset alueet
65,0

5

Rakennustontit
200,0

4
3
Vesialueet 4,0

Maa- ja
metsätalousaluee
t 38,0

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

Markkinapotentiaali

Kuvio 7. Peruskunnan maaomaisuuden strateginen analyysi – visuaalinen esitys.
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Vuokratontit
Uudessa Oulussa kaupungilla on yhteensä voimassa olevia maanvuokrasopimuksia noin
11500 kappaletta, ja näistä saatavat maanvuokratulot vuonna 2012 olivat 23 miljoonaa euroa.
Maaomaisuuden omistajapoliittiset linjaukset
Tontinluovutuksen muodot
Oulun kaupungin asemakaavoitetun maaomaisuuden ensisijainen luovutusmuoto
on vuokraaminen.
Oulun kaupunki luovuttaa omakotitontteja sekä myymällä että vuokraamalla. Kaupunginhallituksen päättämillä alueilla vuokralaisen on mahdollista lunastaa vuokratontti omaksi.
Asemakaavamuutoksilla ja niiden toteuttamiseen liittyvillä maankäyttösopimuksilla
kehitetään yksityisten omistamia rakennettuja alueita. Kaavoitetuista tonteista peritään maankäyttökorvauksia, joilla rahoitetaan näiden alueiden kunnallistekniikan
rakentamista.
Kauppakeskuksista päätetään erikseen.
Maan myynti
Maa- ja metsätalousmaan myynnissä keskitytään kaupunkirakenteen ulkopuolella
sijaitsevien erillisten metsäpalstojen myyntiin. Kaupungin omistamia metsäalueita
käytetään vaihto-omaisuutena raakamaan hankinnassa.
Oulun metsäomaisuus nousi kuntaliitoksen myötä 17 500 ha:sta 21 800 ha:iin. Oulun kaupungilla on käytössä metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 - 2020. Hoito- ja käyttösuunnitelma on kaupungin tärkein metsäomaisuuden ohjauksen ja hoidon apuväline ja ohje laajennetaan käsittämään myös yhdistyvien kuntien metsät.
Yhteismetsiä kehitetään ja hyödynnetään metsätalouden ehdoilla. Sanginjoen alueista päätetään erikseen (kansallispuistohanke).
Realisoitavissa oleva maaomaisuus
Realisoitavissa olevaan maaomaisuuteen kuuluvat:
• myytävät tontit,
• kaavoitetut lomatontit ja
• yksittäiset pienet metsäpalstat, jotka eivät liity muuhun metsäomaisuuteen.
Kaupungin tavoitteena on harjoittaa pitkäjänteistä ja kaupungin kannalta taloudellista maaomaisuuden hallintaa. Omaisuutta myydään silloin, kun markkinat ovat
myyjän kannalta suotuisat. Seuraavassa maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO
2014 – 2018) tehdään suunnitelma mm. lomatonttialueiden toteutuksesta.
Omaisuutta, josta saadaan tasaista ja varmaa maanvuokratuloa, ei myydä ilman perusteellista harkintaa. Suhdannevaihteluissa ja varsinkin laskusuhdanteessa tällainen vuokratulo on varma ja ennakoitavissa oleva tulolähde.
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Maapoliittinen ohjelma
Vuosien 2013 - 2014 aikana laaditaan uusi maapoliittinen ohjelma, jossa myös
maaomaisuuteen liittyvät omistajapoliittiset linjaukset täsmentyvät maanhankinnan, tontinluovutuksen ja maankäyttösopimusten osalta.

4.1.2 Oulun kaupungin kiinteät rakenteet ja laitteet ja omistajapoliittiset linjaukset
Kiinteiden rakenteiden omaisuuden arvo säilytetään ja korvausinvestointeja tehdään
vuosittaista korjausvastuuta vastaavasti. Selvitys peruskunnan korjausvelan määrästä ja vuosittaisista korjausvastuista valmistuu vuoden 2013 aikana. Kiinteiden rakenteiden investoinnit ja ylläpito ovat yksityisen rakennusinvestointitoiminnan elinehto. Kiinteiden rakenteiden seurannaisinvestointivaikutuksia on kuvattu maankäytön toteuttamisohjelmissa (MATO).

4.1.3 Oulun kaupungin koneet ja laitteet ja omistajapoliittiset linjaukset
Koneita ja laitteita omistetaan, vuokrataan ja kilpailutetaan siten, että kustannukset ovat mahdollisimman alhaiset. Rahoitusmuoto valitaan erikseen tehtävän kannattavuusvertailun perusteella. Tarpeettomista koneista ja laitteista luovutaan. Peruskunnan eri virastojen ja liikelaitosten yhteistoimintaa parannetaan, jotta koneiden ja laitteiden käyttö on mahdollisimman tehokasta.

4.1.4 Omistajapoliittiset linjaukset sijoitustoiminnassa
Kaupungin sijoitustoiminta jaetaan toimialasijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen.

4.1.4.1 Toimialasijoittaminen
Toimialasijoittaminen on kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden tukemista. Toimialasijoittaminen toteutetaan pääasiassa kehittämisrahaston varoista. Kehittämisrahaston ulkopuoliset toimialasijoitukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Kehittämisrahaston säännöt päivitetään vuoden 2013 aikana.
Toimialasijoittaminen kuntayhtymiin ja muihin yhteisöihin palvelee suoranaisesti
kaupungin vastuulla olevaa palvelutuotantoa tai kaupungin kehittämistä. Tällaisia
sijoituksia ovat perus-, osake- tai osuuspääomasijoitukset kuntayhtymiin, osakeyhtiöihin tai osuuskuntiin, antolainoja tällaisille yhteisöille tai rahoitusosuuksia nimettyihin investointikohteisiin tai hankkeisiin.
Oulun kaupungin kehittämisrahasto on oma kirjanpidollinen taseyksikkö. Rahaston
suurin omistus tällä hetkellä on Oulu ICT Oy. Muita suuria ja merkittäviä omistuksia ovat Technopolis Oyj ja Teknoventure Oy. Kehittämisrahaston tulot muodostuvat
suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista sekä erillissijoitusten tuotoista. Sijoituksista saatavat tuotot kirjataan suoraan kehittämisrahaston tuloiksi. Kehittämisrahaston menot muodostuvat kaupunginhallituksen päätöksellä tehdyistä erillishankkeiden rahoituksista sekä pääomasijoituksista.
Kehittämisrahaston kautta Oulun kaupunki harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ja
rahoittaa erillishankkeita. Oulun kaupungin sijoitukset Oulun seudun yrityselämää
tukeviin pääomasijoitusrahastoihin ovat tällä hetkellä seuraavat: Teknoventure Oy,
Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky, Inveni Life Sciences Fund I Ky sekä uusimpina Northern Start Up Fund ja Vision Plus.
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Kehittämisrahaston kassavarat sijoitetaan osana kaupungin kassavarasijoittamista.
Kehittämisrahaston kassavarojen sijoittamisessa noudatetaan kaupunginvaltuuston
hyväksymiä sijoitustoiminnan periaatteita.
Omistusten perusteita on tarkasteltava säännöllisesti. Jos esimerkiksi elinkeinopoliittiset tavoitteet on saavutettu, sijoituksesta voidaan luopua.

4.1.4.2 Kassavarojen sijoittaminen
Kassavarojen sijoittamisen tavoitteena on kaupungin maksuvalmiuden turvaaminen. Kassavaroilla tarkoitetaan maksuliikennevaroja, kassaylijäämiä ja erillisvastuullisia eriä, jotka sisältyvät kaupungin kassavaroihin. Erillisvastuullisia eriä ovat
vahinkorahaston varat, kehittämisrahaston varat, henkilöstökassan varat sekä liikelaitosten varat.
Kaupungin sijoitustoiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä sijoitustoiminnan periaatteita. Tavoitteena on turvata kaupungin maksuvalmius ylläpitämällä riittäviä likvidejä varoja. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti kaupungin sijoitusomaisuutta hoidetaan mahdollisimman tuottavasti ja eettisesti kokonaisriskit huomioiden.
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4.2 Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen rakennusomaisuus ja omistajapoliittiset linjaukset
Rakennusomaisuuden arvon säilyttämiseksi korvausinvestointeja tehdään vuosittaista korjausvastuuta vastaavasti. Korvausinvestoinnit kohdennetaan pääsääntöisesti niihin rakennuksiin, joiden jatkokäyttö on palveluverkkotarkastelun perusteella varmistettu.
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnassa on 595 erillistä rakennusta. Niiden yhteenlaskettu nykyarvo on yli miljardia euroa ja tasearvo noin 0,5 miljardia euroa.
Nykyarvot ovat rakennusten teknisiä arvoja. Taulukossa 5 on esitetty rakennusten
jakaantuminen käyttäjäryhmittäin.
Taulukko 5. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen rakennusten jakaantuminen 2013 käyttäjäryhmittäin.
Vuokralainen / käyttötarkoitus
Hallinto
Terveydenhuoltopalvelut
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Päiväkodit
Koulut
Monitoimitalot (koulut ja päiväkodit)
Monitoimitalot (muut)
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Kulttuuripalvelut
Matkailu yms. (Nallikari, Tietomaa, Kierikki,
Varjakka, Koiteli, Virpiniemi)
Kauppahalli ja aitat
Varikot
Pelastustoimi
Muut rakennukset
YHTEENSÄ
TASEARVO YHTEENSÄ

Rakennukset
kpl
17
20
32
18
107
124
9
6
18
46
18

Pinta-ala bm2
34 476
67 095
17 336
56 851
70 256
339 678
17 170
12 488
7 728
99 083
48 971

Nykyarvo m€
43,1
82,3
20,1
73,3
95,6
437,5
27,0
15,7
7,3
129,0
55,2

53
19
43
10
55
595

13 233
3 530
37225
18 609
37 079
880 808

13,2
2,5
21,9
16,0
27,3
1066,8
496,7

Rakennusomaisuuden luokitus
Omistajan näkökulmasta kaupungin omistama ja Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnoima toimitilarakennuskanta voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
Ydintehtäviä palvelevat rakennukset (A)
Ydintehtäviä palvelevia rakennuksia ovat ne, joilla on ennustettavissa kaupungin perustehtävien näkökulmasta pitkäaikainen käyttötarve. Nämä rakennukset on tarkoituksenmukaista omistaa pitkällä aikavälillä. Rakennukset sijaitsevat palveluverkkojen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Rakennuksia ylläpidetään laadukkaasti ja elinkaaritaloudellisesti.
Kehitettävät rakennukset (B)
Ydintehtäviä jatkossa mahdollisesti palvelevat rakennukset. Näiden rakennusten
omistaminen perustuu pitkän aikavälin mahdolliseen käyttötarpeeseen. Kohteet sisältävät lähtökohtaisesti sekä toiminnallisia että teknisiä puutteita ja vaativat perusparantamista. Mikäli palveluverkkoselvitykset johtavat kohteen käyttötarpeen poistumiseen, luovutaan rakennusten omistamisesta. Kohteiden väliaikainen vuokraaminen ulos on mahdollista.
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Rakennukset, joista luovutaan (C)
Poistuviin rakennuksiin kuuluu teknisesti huonokuntoisia rakennuksia tai rakennuksia, joiden käyttötarkoitus ei kuulu kaupungin perustehtäviin sekä kohteita, jotka
eivät toiminnallisesti tai sijainniltaan vastaa kaupungin palveluverkon tarpeita. Luopuminen voi tapahtua myymällä rakennus tai jatkojalostamalla kiinteistöä. Kiinteistöjalostus voi sisältää rakennuksen purkamisia sekä asemakaavallisia käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muutoksia.
Rakennusomaisuuden jako omistusluokkiin
Palveluverkkosuunnittelun yhteydessä vuonna 2012 kaupungin omistamat palvelurakennukset on jaettu omaisuusluokkiin, jotka jakaantuvat seuraavasti: A-ryhmään kuuluu noin 200 rakennusta/rakennusryhmää, joiden yhteenlaskettu tasearvo on noin 390 M€, ja B -ryhmään kuuluu noin 90 rakennusta/rakennusryhmää, joiden yhteenlaskettu tasearvo on noin 80 M€ ja C-ryhmään noin 100 rakennusta/rakennusryhmää, joiden yhteenlaskettu tasearvo on noin 25 M€. Rakennusten myyntihinnat voivat jäädä huomattavasti alle tasearvojen, jolloin myynneistä muodostuu
kirjanpitoon myyntitappiota.
A –ryhmä: Ydintehtäviä palvelevat rakennukset
Arvorakennukset
Arvorakennukset, joilla on selvä kaupungin organisaatioita palveleva pitkäaikainen
käyttö, säilytetään kaupungin omistuksessa. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi
kaupungintalo, Byströmin talo ja Torikatu 10.
Muut
Muita kaupungin omistuksessa pidettäviä rakennuksia ovat mm. uudet tai peruskorjatut koulut ja päiväkodit, monitoimitalot, hoivakodit, kirjastorakennukset ja Oulun uimahalli.
B –ryhmä: Kehitettävät rakennukset
Rakennukset, joita kehitetään, päätetään erikseen palveluverkkosuunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi Kontinkankaan vanha sairaala peruskorjataan hyvinvointipalvelujen toimitiloiksi.
C –ryhmä: Rakennukset, joista luovutaan
Konsernin omaan käyttöön tarpeettomat rakennukset myydään. Konsernin kannalta
on yleensä edullisinta luopua omalle käytölle tarpeettomasta kohteesta, jolloin kiinteistöön kohdistavat käyttökulut poistuvat. Rakennusten markkina-arvo, esimerkiksi
koulujen kohdalla, voi olla huomattavasti alle teknisten nykyarvojen, jolloin rakennuksen purku ja tontin jalostaminen on kaupungin kannalta edullisempaa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita kaupungin varikon purku ja tontin muuttaminen kaavan
mukaisesti asuntokäyttöön.
Vuokratilat
Liikelaitos Oulun Tilakeskus on vuokrannut kaupungin ulkopuolisilta toimijoilta toimitiloja kaupungin hallintokuntien käyttöön 74 800 htm2. Näiden toimitilojen vuosivuokrat ovat yhteensä noin 13,2 M€. Vuokratilojen käyttö tilapäisiin tarpeisiin on perusteltua silloin, kun tilan tarve on alle 20 vuotta eikä tilalle ole jatkokäyttöä. Omistamisen ja vuokraamisen vaihtoehdot on selvitettävä investointiohjeen mukaisella tarveselvityksellä, joka sisältää kannattavuuslaskelmat. Tavoitteena on vähentää
kaupungin toiminnan sijoittamista ulkoisiin vuokratiloihin.
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4.3 Liikelaitokset
4.3.1 Yleislinjaukset liikelaitoksille
Kunnallisen liikelaitoksen tehtävän tulee kuntalain mukaisesti kuulua kunnan toimialaan. Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten
periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnallisen liikelaitoksen tehtävistä on määrättävä johtosäännössä tai sovittava perussopimuksessa.
Liiketoiminnalla tarkoitetaan tehtävää, joka rahoitetaan ainakin pitkällä aikavälillä
tulorahoituksella. Liiketoiminnan tunnuspiirteitä ovat lisäksi:
•
•
•

palvelujen ym. myynti kunnan tai kuntayhtymän ulkopuolelle,
markkinaehtoisuus siten, että asiakassuhde on sopimusperusteinen ja asiakkaalla tilaajana on harkintavaltaa sekä
markkinahinta suoritehinnoittelussa kustannusvastaavuuden lisäksi.

Liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun toiminnan tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot, mutta toiminnassa ei ole kysymys varsinaisesta liiketoiminnasta. Tällöin liikelaitos huolehtii yleensä sellaisista lakisääteisistä peruspalveluista, joita kunnat ovat lain
nojalla velvollisia järjestämään. Kunta voi perustaa liikelaitoksen hoitamaan myös
kunnan sisäisiä palveluja. Tehtävää voidaan hoitaa liiketaloudellisten periaatteiden
mukaisesti myös kunnan peruspalveluissa ja viranomaistehtävissä. Tulot voivat tällöin olla asiakasmaksujen lisäksi korvauksia jäsen- tai sopimuskunnilta taikka korvauksia kunnan toiselta yksiköltä.
Oulun kaupungin liikelaitosten tehtävänä on turvata palveluiden saatavuus mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Liikelaitokset eivät ole osallistuneet pääosin
avoimiin kilpailuttamisiin, mutta niiden sopimushintoja verrataan tarvittaessa muiden palveluntuottajien hintoihin. Tätä kautta luodaan kilpailun painetta myös sisäiseen palvelutuotantoon.
Oulun kaupunki luo edellytykset toimiville markkinoille ja ylläpitää tervettä kilpailua
siten, että markkinoilla on riittävä määrä toimijoita. Hankinnoissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän elinvoimaisuus hankintalainsäädännön ja sopimusten sallimissa rajoissa. Kaupunki voi harjoittaa liiketoimintaa kuitenkin sellaisilla toimialoilla, joissa on vaarana yksityisen monopolin muodostuminen.
Oulun kaupungin liikelaitosten ensisijaisena tarkoituksena ei ole laajentaa toimintaansa yksityisille markkinoille. Jos omistaja havaitsee liikelaitosten liiketoimissa
neutraliteettiongelmia, on syytä miettiä liikelaitoksen toiminnan suuntaamista tai
rajaamista, toiminnan yhtiöittämistä tai toiminnasta luopumista siten, että ongelma korjaantuu.
Liikelaitostamisella halutaan:
•
•
•

tehostaa yksikön toimintaa ja varmistaa tuotteiden ja palvelujen laatu,
selkeyttää yksikön vastuuta operatiivisesta toiminnasta sekä nopeuttaa päätöksentekoa ja
luoda yksikön toimintaan ja taloudellisen ohjaukseen markkinaehtoisia piirteitä.
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Kaupungin liikelaitoksen toimintaa kehitettäessä seuraavia hallintomuotoon liittyviä
vaihtoehtoja tulee pohdittavaksi:
•
•
•
•
•

liikelaitoksen säilyttäminen edelleen toimintamallina,
toiminnan yhdistäminen muiden saman alan toimijoiden kanssa,
toiminnan yhtiöittäminen Oulun kaupungin omistukseen,
toiminnan ulkoistaminen liikkeenluovutuksena sekä
toiminta taseyksikkönä/nettoyksikkönä.

4.3.2 Liikelaitosten omistukset ja omistajapoliittiset linjaukset
Taulukossa 6 on esitetty Oulun kaupungin liikelaitosomistukset (pl. Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos). Taulukosta ilmenee liikelaitosten liikevaihdon suuruus tilinpäätöksessä 2011, omistuksen koko sekä liikelaitosomistusten arvotus markkinapotentiaalin ja strategisen merkityksen suhteen. Liikelaitosomistusten strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee kuviosta 8. Jokaiselle liikelaitokselle on laadittu omistajapoliittinen linjaus, jossa otetaan kantaa liikelaitoksen kehittämisvisioon ja toiminnan tavoitteisiin.
Taulukko 6. Oulun kaupungin liikelaitosomistusten strateginen analyysi.
Liikevaihto
milj. €

Omistuksen
koko milj. €

Markkinapotentiaali

Strateginen
merkitys

178,4

241,4

4

5

23,7

89,3

4

5

6,5

33,3

3

4

11,9

6,5

4

3

Nallikari liikelaitos

1,1

0,01

1,5

2,5

Oulun Työterveys

6,2

0,3

4

2,5
2,5

31.12.2011
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto

Oulun Tietotekniikka

13,9

3,2

3

Oulun Serviisi

25,5

0,2

2

2

Oulun tekninen liikelaitos

54,9

2,8

3

2

Oulun Tilakeskus

72,5

398,4

2

3,5

Oulun Konttori

13,2

0,1

1

2

BusinessOulu liikelaitos

0,3

0,08

1

4

Oulunsalon kulttuuri-instituutti

0,9

0

1

1

409,0

775,59

Yhteensä

Liikelaitokset
6

Oulun Energia
241,4

Strateginen merkitys

5

BusinessOulu
liikelaitos 0,08

Oulun Tilakeskus
398,4

Oulun Vesi 89,3

4

3

2

1

Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
33,3
6,5
Nallikari liikelaitos
Oulun
0,01
Tietotekniikka 3,2
Oulun Työterveys
0,3
Oulun tekninen
Oulun Konttori
liikelaitos 2,8
Oulun Serviisi 0,2
0,1

0
0

1

2

3

4

5

6

54,9

2,8

3

2

72,5

398,4

2

3,5

Oulun Konttori

13,2

0,1

1

2

0,3

0,08

1

4

0,9

0

1

1

409,0

775,59

BusinessOulu liikelaitos
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Oulunsalon kulttuuri-instituutti
Yhteensä

Liikelaitokset
6

Oulun Energia
241,4

5
Strateginen merkitys
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Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Tilakeskus

BusinessOulu
liikelaitos 0,08

Oulun Tilakeskus
398,4

Oulun Vesi 89,3

4

3

2

1

Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
33,3
6,5
Nallikari liikelaitos
Oulun
0,01
Tietotekniikka 3,2
Oulun Työterveys
0,3
Oulun tekninen
Oulun Konttori
liikelaitos 2,8
Oulun Serviisi 0,2
0,1

0
0

1

2

3

4

5

6

Markkinapotentiaali

Kuvio 8. Oulun kaupungin liikelaitosomistusten strateginen analyysi – visuaalinen
esitys.
Oulun Energia liikelaitos
Kehittämisvisio: Lainsäädännön edellyttäessä tehdään päätös toiminnan yhtiöittämisestä Oulun kaupungin omistukseen. Toiminnan sopeuttamisessa yhtiömuotoon
huomioidaan lain sallima siirtymäaika.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukyky

Oulun Vesi liikelaitos
Erityistehtävä: Vesihuollon asianmukainen järjestäminen alueellaan.
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kustannustehokkuus

Oulun Satama liikelaitos
Kehittämisvisio: Oulun Sataman toiminta yhtiöitetään vuoden 2014 alusta kaupungin 100 %:sti omistamaksi tytäryhtiöksi.
Selvitetään Perämeren satamien yhteistyömahdollisuudet.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukyky

Oulun Jätehuolto liikelaitos
Erityistehtävä: Oulun Jätehuolto vastaa sopimuksiin perustuen Oulun ja lähialueella sijaitsevien kuntien jätehuollon järjestämisestä.
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan seudullisena liikelaitoksena.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukyky
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Nallikari liikelaitos
Kehittämisvisio: Toiminta yhtiöitetään vuoden 2014 alusta kaupungin 100 %:sti
omistamaksi tytäryhtiöksi.
Toiminnan tavoitteet: Kilpailukykyiset palvelut ja matkailuelinkeinojen kehittäminen

Oulun työterveys liikelaitos
Erityistehtävä: Tuottaa Oulun kaupungin järjestämisvastuulla olevat lakisääteiset
työterveyshuollon palvelut.
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena. Liikelaitos toimii Oulun kaupungin ja kaupungin tytäryhteisöjen henkilöstön työterveyspalvelujen tuottajana. Jatkovalmistelussa huomioidaan kansalliset kunta- ja palvelurakenneratkaisut.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut

Oulun Tietotekniikka liikelaitos
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena. Toimintaa kehitetään
palvelutuotannon näkökulmasta erityisosaamisen alueilla ja perus IT-ratkaisuissa (volyymipalvelut) hyödynnetään markkinoita.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut

Liikelaitos Oulun Serviisi
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena. Toimintaa kehitetään
uuteen keittiöverkkoon ja keskitettyyn ateria- ja puhtauspalveluiden tuotantomalliin
perustuen. Toiminnan kehittämisesssä hyödynnetään henkilöstön eläköityminen ja
muu vaihtuvuus sekä arvioidaan mikä osuus säilyy omana tuotantona.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut

Oulun tekninen liikelaitos
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena. Toiminnan laajuudessa hyödynnetään henkilöstön eläköityminen ja muu vaihtuvuus. Toiminta jaetaan siten, että arvioidaan mikä osuus säilyy omana tuotantona ja mikä osuus tuotetaan markkinoilla.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut

Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena. Toiminnassa keskitytään toimitilakiinteistöhallintaan ja rakennuttajatoimintaan.
Toiminnan tavoitteet: Kiinteistön arvon säilyminen ja kilpailukykyinen vuokra
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Oulun Konttori liikelaitos
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena palvelukeskuskonseptilla. Hallinnon tukipalvelut keskitetään liikelaitokseen.
Toiminnan tavoitteet: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

BusinessOulu liikelaitos
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena. Toiminnassa keskitytään elinkeinopolitiikan toteuttamiseen kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeinen tehtävä on yritysten toimintaedellytysten kehittäminen, kasvu- ja vientiyritysten tukeminen sekä investointien edistäminen ja saaminen Oulun alueelle. Toiminnassa otetaan huomioon myös pk-yritykset.
Toiminnan tavoitteet: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat yrityskehityspalvelut

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Erityistehtävä: Lainsäädännössä säädetyt viranomaistehtävät. Liikelaitos voi osallistua ensihoidon sairaankuljetuksia koskeviin kilpailutuksiin.
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan seudullisena liikelaitoksena.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kustannustehokkuus

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Erityistehtävä: Lainsäädännössä säädetyt viranomaistehtävät.
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan seudullisena liikelaitoksena.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kustannustehokkuus

Oulunsalon kulttuuri-instituutti liikelaitos
Kehittämisvisio: Liikelaitos puretaan vuoden 2013 aikana ja se jatkaa toimintaansa
osana sivistys- ja kulttuuripalveluita.
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4.4 Tytäryhtiöt
4.4.1 Yleislinjaukset tytäryhtiöille
Tytäryhtiömuotoisella toiminnalla lisätään päätöksenteon nopeutta ja joustavuutta,
saavutetaan toiminnan läpinäkyvyys kilpailuilla markkinoilla sekä mahdollistetaan
strategisen kumppanin (osakkaan) mukaantulo yhtiön toimintaan.
Osakeyhtiö perustetaan liiketoiminnan harjoittamista ja pääsääntöisesti voiton tuottamista varten. Perustamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti,
•
•
•

•
•

että kaupungin lisäksi on mukana muita perustajia tai myöhemmin on suunnitteilla ottaa muita osakkaita mukaan,
että kaupunki luopuu tehtäväalueen osalta kaupungin oman organisaation toiminnan ja talouden hallinnollisesta ohjausvallastaan,
että kaupunki on valmis antamaan tehtäväalueelle juridisen, osakeyhtiölain mukaisen itsenäisen vallan ja vastuun eikä edellytä tai vaadi erivapauksia
tai muista omistajista poikkeavia oikeuksia,
että toiminnan yhtiöittämisestä aiheutuvat verotukselliset seuraamukset ovat
pienemmät kuin yhtiöittämisestä saavutettava taloudellinen hyöty ja
että kaupunki on valmis vastaamaan liiketoiminnan riskeistä sijoittamallaan
pääomalla ja mahdollisesti antamillaan takauksilla.

Tytäryhtiöiden kohdalla toiminta on osakeyhtiölain mukaan järjestettyä. Konsernin
ohjausrooli tytäryhtiön toiminnassa on vahva. Oulun kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa talousarviossa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden ja/tai sitoutuneelta pääomalta vaadittavan tuoton, konserniohjeen sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta. Hallitukseen tulee valita edustajat niin, että siellä on riittävästi edustettuna liiketalouden ja yhtiön toimialan osaaminen.
Tytäryhteisöt toteuttavat omassa toiminnassaan seuraavia kaupungin omistajapoliittisia yleislinjauksia:
•
•
•

•
•
•

toiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita ja
hyvän hallinnon periaatteita,
toimintaa tehostetaan parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä, asiakastyytyväisyyttä ja omaisuuden arvon säilyttämistä,
kassanhallintaa keskitetään osaksi kaupungin muuta kassanhallintaa siten, että kaupungin tytäryhteisöt liittyvät kaupungin konsernipalveluiden ylläpitämän
konsernitilin ja -pankin käyttäjiksi,
tytäryhteisöjen lainanotossa hyödynnetään kaupungin rahoitusasiantuntemusta,
lisätään etenkin saman toimialan tytäryhteisöjen toiminnallista ja hallinnollista
yhteistyötä yhteistyöhyötyjen saavuttamiseksi ja
yhteisöjen hallintoa tehostetaan nimeämällä myös ulkopuolisia asiantuntijoita
hallitusten jäseniksi.

Kaupungin tytäryhtiöiden toimintaa kehitettäessä seuraavia vaihtoehtoja tulee pohdittavaksi:
•
•
•
•
•
•

tytäryhtiön
tytäryhtiön
tytäryhtiön
tytäryhtiön
tytäryhtiön
tytäryhtiön

toiminnan säilyttäminen ennallaan,
toiminnan uudelleensuuntaaminen,
omistuspohjan laajentaminen,
kehittäminen osakkuusyhtiöksi,
omistuksesta luopuminen myymällä tai sulauttamalla toiminta ja
purkaminen ja toiminnan siirtäminen kaupungin toiminnaksi.
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Kaupungin omistukset tytär- ja osakkuusyhteisöissä voidaan jakaa seuraaviin liiketoimintakokonaisuuksiin:
•
•
•
•

energialiiketoiminta,
asuntoliiketoiminta,
kiinteistöliiketoiminta ja
muu liiketoiminta.

4.4.2 Energialiiketoiminta ja omistajapoliittiset linjaukset
Energia- ja omistajapoliittisia lähtökohtia energialiiketoiminnan kehittämisvision ja
toiminnan tavoitteiden määrittelyssä ovat:
• kilpailukykyinen energiakonserni,
• kilpailukykyinen hinnoittelu,
• kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle,
• kohtuullinen ja tasainen tuloutus omistajille,
• sähkön ja lämmön tuotannon riittävä omavaraisuus,
• sähkön ja lämmön tehokas yhteistuotanto,
• häiriötön sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu sekä
• vastuullisuus ilmaston- ja ympäristönsuojelussa.
Oulun Energia -konsernia tulee johtaa ja kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena parhaan mahdollisen toiminnallisen ja liiketaloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi. Oulun Energia -konserni edistää omalta osaltaan seudun asukkaiden hyvinvointia ja
elinkeinoelämän elinkelpoisuutta.
Energialiiketoiminnan osalta on huomioitava yhdistymishallituksen 14.12.2011 § 128
hyväksymät ”Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset 2011”. Energialiiketoimintaan
kuuluvien yhtiöiden tavoitteita seurataan kaupungin talousarviossa.
Uuden Oulun energiapoliittisten linjausten mukaan Oulussa otetaan käyttöön paikallinen toimintamalli, jolla korkea energiatehokkuus, kilpailukykyinen ja luotettava energiansaanti, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, aluekohtaiset kestävät energiaratkaisut sekä tulevaisuuden hiilineutraalisuuden tavoite voidaan saavuttaa. Toimintamalli
vahvistaa energiantuotannon omavaraisuutta, lähienergian hyödyntämistä, paikallista elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämää sekä luonnonvarojen järkevää käyttöä.
Energialiiketoiminnan omistukset
Taulukossa 7 on esitetty Oulun kaupungin energialiiketoiminnan tytäryhtiöomistukset omistuksen koon mukaan luokiteltuna. Taulukosta ilmenee energialiiketoiminnan tytäryhtiöiden liikevaihdon suuruus tilinpäätöksessä 2011, omistuksen koko sekä
omistusten arvotus markkinapotentiaalin ja strategisen merkityksen suhteen. Energialiiketoiminnan omistusten strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee kuviosta 9. Jokaiselle energialiiketoiminnan tytäryhtiölle (pl. Haukiputaan Energia Oy ja
Yli-Iin Sähkö Oy) on laadittu omistajapoliittinen linjaus, jossa otetaan kantaa yhtiön omistukseen, kehittämisvisioon ja toiminnan tavoitteisiin.
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Taulukko 7. Oulun kaupungin energialiiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen analyysi.
Liikevaihto
milj. €

Omistuksen
koko milj. €

Markkinapotentiaali

Strateginen
merkitys

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

24,8

122,5

5,0

5,0

Turveruukki Oy

23,5

35,2

2,0

4,0

Oulun Sähkönmyynti Oy

110

14,0

4,0

4,0

Oulun Energia Urakointi Oy

12,1

2,3

2,0

2,0

31.12.2011

Yhteensä

174,0

Tytäryhtiöt - energialiiketoiminta

Strateginen merkitys

6
5

Oulun Energia
Siirto ja Jakelu Oy
122,5

Turveruukki Oy
35,2

4

Oulun
Sähkönmyynti Oy
14,0

3
2

Oulun Energia
Urakointi Oy 2,3

1
0
0

1

2

3
4
Markkinapotentiaali

5

6

Kuvio 9. Oulun kaupungin energialiiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen
analyysi – visuaalinen esitys.
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Omistus: Yhtiö säilytetään Oulun kaupungin 100 %:na tytäryhtiönä.
Kehittämisvisio: Yhtiö kehittää sähkönsiirtojärjestelmää.
Toiminnan tavoitteet: Kilpailukyky, toimintavarmuus ja ympäristöystävällisyys. Yhtiö
täyttää sähkömarkkinalain ja viranomaissääntelyn edellyttämät vaatimukset. Yhtiö
maksaa omistajalleen tuottoa sijoitetusta pääomasta sääntelyn sallimissa puitteissa.
Verkkotoiminta on lakisääteisesti määriteltyä monopolitoimintaa, jonka tuotto ja kulukehitys on säädeltyä ja joka on eriytettävä oikeudellisesti sähkönmyynti- ja tuotantotoiminnasta.

Turveruukki Oy
Omistus: Yhtiö säilytetään Oulun kaupungin tytäryhtiönä.
Kehittämisvisio: Yhtiö kehittää ekologista lähienergian (turve- , puu- ja peltoenergia) tuotantoa ja logistiikkaa.
Toiminnan tavoitteet: Yhtiön ensisijainen tehtävä on tuottaa ja toimittaa kilpailukykyistä lähienergiaa omistajalleen.
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Oulun Sähkönmyynti Oy
Oulun kaupunki omistaa Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakekannasta 60,37%. Muut
osakkaat ovat alueellisia energiayhtiöitä (Kemi, Keminmaa, Raahe, Rantakaira,
Tervola ja Tornio). Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta ja ko. yhtiöt oman alueensa sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoiminnasta.
Omistus: Omistuspohjaa voidaan laajentaa siten, että yhtiö pidetään tytäryhtiönä.
Kehittämisvisio: Yhtiö toimii johtavana pohjoissuomalaisena sähkönmyyntiyhtiönä,
joka hyödyntää alueellisia energiavoimavaroja ja tarjoaa edullista energiaa asiakkaille ja elinkeinoelämälle.
Toiminnan tavoitteet: Vahva alueellinen toimija, hyvä kilpailukyky ja asiakaspalvelu. Taloudellisesti kannattava.

Oulun Energia Urakointi Oy
Omistus: Omistuspohjaa voidaan laajentaa siten, että yhtiö pidetään tytäryhtiönä.
Kehittämisvisio: Toimintaa kehitetään niin, että yhtiö tuottaa laadukkaita ja kannattavia urakointipalveluja.
Toiminnan tavoitteet: Kilpailukykyiset palvelut ja taloudellisesti kannattava toiminta.
Energiakonserniin kuuluvat edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Haukiputaan Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy.

4.4.3 Asuntoliiketoiminta ja omistajapoliittiset linjaukset
Kaupungin kannalta on tärkeää, että Oulussa on riittävä ja monipuolinen asuntokanta sekä asumisen hinta on kohtuullinen. Asuntojen omistaminen ei sinänsä ole
kaupungille itsetarkoitus. Kaupunki asuntoyhtiöidensä kautta haluaa vaikuttaa kerrotunlaisen asuntokannan muodostamiseen. Kaupunki edistää myös muilla toimin,
mm. kaavoituksella, sosiaalisesti ja ympäristöarvot huomioivasti kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumista ja hyviä asumisen edellytyksiä.
Kaupunki osallistuu asuntoliiketoiminnallaan myös sosiaaliseen asuntopolitiikkaan,
jolla halutaan turvata erityisryhmien asuminen.
Tavoitteena on, että kaupungin omat yhtiöt eivät pyri markkinaosuuden kasvattamiseen.
Asuntoliiketoiminnan osalta keskeiset yhtiöille asetettavat tavoitteet ovat
-

kilpailukykyinen vuokra,
tyytyväinen asiakas,
kiinteistön arvon säilyminen ja
energiatehokkuuden parantaminen.

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013

37

Asuntoliiketoiminnan omistukset
Taulukossa 8 on esitetty Oulun kaupungin asuntoliiketoiminnan tytäryhtiöomistukset omistuksen koon mukaan luokiteltuna. Taulukosta ilmenee asuntoliiketoiminnan
tytäryhtiöiden liikevaihdon suuruus tilinpäätöksessä 2011, omistuksen koko sekä
omistusten arvotus markkinapotentiaalin ja strategisen merkityksen suhteen. Asuntoliiketoiminnan omistusten strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee kuviosta 10. Asuntoliiketoiminnan tytäryhtiöiden osalta vain Sivakka-yhtymä Oy:lle on
laadittu sen huomattavan merkityksen vuoksi omistajapoliittinen linjaus, jossa otetaan kantaa yhtiön omistukseen, kehittämisvisioon ja toiminnan tavoitteisiin. Muiden asuntoliiketoiminnan tytäryhtiöiden osalta kantaa on otettu vain omistukseen.
Taulukko 8. Oulun kaupungin asuntoliiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen analyysi.
Liikevaihto
milj. €

Omistuksen
koko milj. €

Markkinapotentiaali

Strateginen
merkitys

41,7

254,1

4,0

3,0

As Oy Iiveitsi

0,06

0,3

2,0

2,0

As Oy Yli-Iin Revonmylly

0,04

0,3

2,0

2,0

As Oy Myllykartano kakkonen

0,05

0,3

2,0

2,0

As Oy Myllykartano

0,02

0,1

2,0

2,0

31.12.2011
Sivakka-yhtymä Oy

Yhteensä

255,1

Tytäryhtiöt - asuntoliiketoiminta

Strateginen merkitys

6
5
4

Sivakka-yhtymä
Oy 254,1

As Oy
Myllykartano 0,1

3

As Oy Iiveitsi 0,3

2
As Oy
Myllykartano
kakkonen 0,3

1

As Oy Yli-Iin
Revonmylly 0,3

0
0

1

2

3

4

5

6

Markkinapotentiaali

Kuvio 10. Oulun kaupungin asuntoliiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen
analyysi – visuaalinen esitys.
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Sivakka-yhtymä Oy
Sivakka-konsernin emoyhtiö Sivakka-yhtymä Oy hallinnoi vapaarahoitteisia ja rajoituksista vapautuneita asuinkiinteistöjä. Sivakka-yhtymä Oy:lle (emoyhtiö) asetetut
tavoitteet tulee huomioida myös tytäryhtiöiden toiminnan tavoitteita asetettaessa.
Omistus: Yhtymä säilytetään 100 %:na tytäryhtiönä.
Kehittämisvisio: 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.
Toiminnan tavoitteet: Yhtiö toimii emoyhtiönä Sivakka-konsernissa. 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.
Sivakka-yhtymä Oy:lle asetetaan vuosittain kaupungin talousarviossa taloudelliset
ja toiminnalliset tavoitteet.
Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöitä ovat seuraavat yhtiöt:
Oulun Sivakka Oy
Yhtiö omistaa ja vuokraa arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisten luovutusrajoitusten alaisia kiinteistöjä.
Oulun Tervatalot Oy
Yhtiö omistaa vanhuksille ja erityisryhmille tarkoitettuja kiinteistöjä.
Oulun Remonttimylly Oy
Yhtiö tarjoaa kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluja pääsääntöisesti Sivakka-konsernin sisällä.
Sivakka-yhtymä Oy:ön sulautuu tai siirtyy tytäryhtiöksi seuraavat yhtiöt ellei verotuksellisista tai muista syistä muuta johdu:
Oulun Asuntohankinta Oy
Omistaa 239 pientä vuokra-asuntoa eri puolilla Oulua.
Omistus: Yhtiö siirretään osaksi Sivakka-yhtymää siten, että aravarajoitteista vapautetut huoneistot siirretään osaksi Sivakka-yhtymä Oy:tä ja aravarajoitteiset huoneistot omaksi yhtiöksi Sivakka-yhtymä Oy:n alle.
Kiinteistö Oy Puolukkarivi
Omistus: Yhtiö sulautetaan Sivakka-yhtymä Oy:ön.
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Asunto Oy Ylikiimingin Murtopuisto
Omistus: Yhtiö sulautetaan Sivakka-yhtymä Oy:ön.
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari
Yhtiö hallitsee ja vuokraa kiinteistöjä, vuokraoikeuksia ja huoneistojen hallintaan
liittyviä osakkeita.
Omistus: Yhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä, mutta siirretään Sivakka-yhtymä Oy:n
tytäryhtiöksi.
Kiinteistö Oy Simppulanhaka
Koy Simppulanhaalla on 690 asuntoa Haukiputaan kaupunginosassa. Koy Simppulanhaalla on kolme tytäryhtiötä: As Oy Haukiputaan Moisasenmäki, As Oy Martintalo ja Koy Haukipirtti.
Omistus: Koy Simppulanhaka tytäryhtiöineen siirretään Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöksi.
Kiinteistö Oy Jääskönpelto
Koy Jääskönpellolla on Oulunsalossa 241 asuntoa, rivi- ja luhtitaloja 11 kpl ja vanhusten asuntoja.
Omistus: Yhtiö fuusioidaan Sivakka-yhtymä Oy:ön.
Oy Oulunsalon kunnan Asunnonhankinta Ab
Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab:lla on 132 kpl asuntoja Oulunsalossa.
Omistus: Yhtiö fuusioidaan Sivakka-yhtymä Oy:ön.
Asunto
Asunto
Asunto
Asunto

Oy
Oy
Oy
Oy

Iiveitsi
Yli-Iin Revonmylly
Myllykartano
Myllykartano kakkonen

Omistus: Yhtiöt siirretään Sivakka-konsernin alaisuuteen.

4.4.4 Kiinteistöliiketoiminta ja omistajapoliittiset linjaukset
Kiinteistöliiketoiminnassa yhtiöitä käytetään palvelutuotannon välineenä. Jos omistuksella ei ole merkitystä palvelutuotannon välineenä, omistuksesta luovutaan. Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista yhtiöistä luovutaan, kun se on taloudellisesti kannattavaa.
Kaupunki selvittää palvelutuotannossa olevien kiinteistöyhtiöiden osalta omistusten
keskittämistä holding-yhtiön alaisuuteen.
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Kiinteistöyhtiöiden kehittämisvisio: Yhtiöiden tilat pidetään haluttuina ja kilpailukykyisinä. Kehitetään toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä yhtiöiden kesken.
Kiinteistöyhtiöiden tavoitteet:
-

kilpailukykyinen vuokra,
tyytyväinen asiakas,
kiinteistön arvon säilytys ja
energiatehokkuuden parantaminen.

Kiinteistöliiketoiminnan omistukset
Taulukossa 9 on esitetty Oulun kaupungin kiinteistöliiketoiminnan tytäryhtiöomistukset omistuksen koon mukaan luokiteltuna. Taulukosta ilmenee kiinteistöliiketoiminnan tytäryhtiöiden liikevaihdon suuruus tilinpäätöksessä 2011, omistuksen koko
sekä omistusten arvotus markkinapotentiaalin ja strategisen merkityksen suhteen.
Kiinteistöliiketoiminnan omistusten strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee
kuviosta 11. Jokaiselle kiinteistöliiketoiminnan tytäryhtiölle on laadittu omistajapoliittinen linjaus, jossa otetaan kantaa yhtiön omistukseen.
Taulukko 9. Oulun kaupungin kiinteistöliiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen analyysi.

31.12.2011
Haukiputaan Kehitys Oy

Liikevaihto
milj. €

Omistuksen
koko milj. €

Markkinapotentiaali

Strateginen
merkitys

2,2

12,6

1,0

1,5

Maikkulan Keskus Oy

0,52

3,9

1,0

3,0

KOY Kiimingin Leikkilä

0,05

3,4

1,0

3,0

KOY Oulun Maikkulan Toivo

0,07

2,0

1,0

3,0

Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy

0,4

1,9

4,0

1,5

KOY Raksilan Harjoitushalli

0,2

1,4

1,0

2,0

KOY Huonesuon Monitoimitalo

0,05

1,3

1,0

3,0

KOY Oulun Intiönparkki

0,02

1,1

1,0

1,0

OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy

0

0,8

1,0

1,0

KOY Haukiputaan Toritalo

0,065

0,6

1,0

3,0

Oritkarin Huoltorakennus Oy

0,008

0,6

1,0

1,0

0,04

0,5

1,0

1,0

Kiimingin Palvelutalo Oy
Yhteensä

30,1

Tytäryhtiöt - kiinteistöliiketoiminta

Strateginen merkitys

6

KOY Kiimingin
Leikkilä 3,4

5

Maikkulan Keskus
Oy 3,9

4
3
2

KOY Oulun
Maikkulan Toivo
2,0
KOY Huonesuon
Monitoimitalo 1,3
KOY Haukiputaan
Toritalo 0,6

KOY Raksilan
Harjoitushalli 1,4

Haukiputaan
Kehitys Oy 12,6
Oulunsalon
Kehitysyhtiö Oy
1,9

Kiimingin
Palvelutalo Oy 0,5

1

Oritkarin
KOY Oulun
Huoltorakennus
Intiönparkki 1,1
Oy 0,6

0
0

1

2

OuluZone
Kiinteistöyhtiö Oy
0,8

3
Markkinapotentiaali

4

5

6

KOY Oulun Intiönparkki

0,02

1,1

1,0

1,0

0

0,8

1,0

1,0

0,065

0,6

1,0

3,0

OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy
KOY Haukiputaan Toritalo
Oritkarin Huoltorakennus Oy

0,008
0,6
1,0
1,0
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0,04
0,5
1,0
1,0

Kiimingin Palvelutalo Oy
Yhteensä
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30,1

Tytäryhtiöt - kiinteistöliiketoiminta

Strateginen merkitys

6

KOY Kiimingin
Leikkilä 3,4

5

Maikkulan Keskus
Oy 3,9

KOY Oulun
Maikkulan Toivo
2,0
KOY Huonesuon
Monitoimitalo 1,3
KOY Haukiputaan
Toritalo 0,6

4
3
2

KOY Raksilan
Harjoitushalli 1,4

Haukiputaan
Kehitys Oy 12,6
Oulunsalon
Kehitysyhtiö Oy
1,9

Kiimingin
Palvelutalo Oy 0,5

1

Oritkarin
KOY Oulun
Huoltorakennus
Intiönparkki 1,1
Oy 0,6

0
0

1

2

OuluZone
Kiinteistöyhtiö Oy
0,8

3

4

5

6

Markkinapotentiaali
Markkinapotentiaali

Kuvio 11. Oulun kaupungin kiinteistöliiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen
analyysi – visuaalinen esitys.
Kiinteistöyhtiöiden omistus:
Haukiputaan Kehitys Oy: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan.
Maikkulan Keskus Oy: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan. Selvitetään yhtiön siirtäminen holding-yhtiön alaisuuteen.
Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä: Yhtiö puretaan ja omaisuus siirretään Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle.
Kiinteistö Oy Oulun Maikkulan Toivo: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan.
Selvitetään yhtiön siirtäminen holding-yhtiön alaisuuteen.
Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan. Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:n tytäryhtiö on Kiinteistö Oy Lunkintie 21 (omistusosuus 61,95 %).
Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli: Yhtiö säilytetään kaupungin tytäryhtiönä.
Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan. Selvitetään yhtiön siirtäminen holding-yhtiön alaisuuteen.
Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki: Selvitetään omistuksen siirtäminen Oulun
Pysäköinti Oy:lle.
OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy: Yhtiö puretaan ja omaisuus siirtyy kaupungille.
Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalo: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan.
Selvitetään yhtiön siirtäminen holding-yhtiön alaisuuteen.
Oritkarin Huoltorakennus Oy: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan. Mikäli
kaupungin satamatoiminta yhtiöitetään, yhtiön osakkeet siirretään satamaliiketoimintaa harjoittavan yhtiön alaisuuteen.
Kiimingin Palvelutalo Oy: Omistuksesta luovutaan.
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4.4.5 Muu liiketoiminta ja omistapoliittiset linjaukset
Taulukossa 10 on esitetty Oulun kaupungin muun liiketoiminnan tytäryhtiöomistukset
omistuksen koon mukaan luokiteltuna. Taulukosta ilmenee muun liiketoiminnan tytäryhtiöiden liikevaihdon suuruus tilinpäätöksessä 2011, omistuksen koko sekä omistusten arvotus markkinapotentiaalin ja strategisen merkityksen suhteen. Muun liiketoiminnan omistusten strategisen analyysin visuaalinen esitys ilmenee kuviosta 12. Jokaiselle muun liiketoiminnan tytäryhtiölle on laadittu omistajapoliittinen linjaus, jossa otetaan kantaa yhtiön omistukseen, kehittämisvisioon ja toiminnan tavoitteisiin.
Taulukko 10. Oulun kaupungin muun liiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen analyysi.
31.12.2011
Oulun
Aikuiskoulutuskeskus Oy
31.12.2011
Oulun
Oy
Oulun Pysäköinti
Aikuiskoulutuskeskus
Oy
Oulun
Seudun
Kuntoutussairaala
Oy
Oulun Pysäköinti Oy

Liikevaihto
milj. €
Liikevaihto
16,9€
milj.

Omistuksen
koko milj. €
Omistuksen
10,1
koko
milj. €

Markkinapotentiaali
Markkina1,0
potentiaali

Strateginen
merkitys
Strateginen
3,0
merkitys

1,5
16,9
19,4
1,5

8,0
10,1

3,0
3,0
4,0
3,0

19,4
2,1

0,6
0,3

1,5
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5

*
2,1
*
*

*
0,3
*
*

1,0
3,0
1,0

2,0
1,0
2,0

*
*

*
*
19,0
*

1,0
3,0

3,0
1,0

1,0

3,0

Oulun Seudun
Kuntoutussairaala
Oy
Kiiminkijoen
Opisto
Oy
1)

Oulun
Kaupunginteatteri
Kiiminkijoen
Opisto Oy Oy
1)
Monetra
Oy
Oulun Kaupunginteatteri Oy 1)
Oulun
Ammattikorkeakoulu
Oy
Monetra
Oy 1)
Yhteensä
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

2)

2)

0,6
8,0

*

Yhteensä

2,0
4,0

19,0

1) toiminta siirtynyt v. 2012 alusta
2) toiminta siirtyy v. 2014 aikana

Tytäryhtiöt - muu liiketoiminta

6

Tytäryhtiöt - muu liiketoiminta

6
Strateginen
merkitys
Strateginen
merkitys

5

Oulun
AikuiskoulutusOulun
keskus
Oy 10,1
Aikuiskoulutuskeskus Oy 10,1

5
4

4

Oulun Seudun
KuntoutusOulun Seudun
sairaala
Oy 0,6
Kuntoutussairaala Oy 0,6

3

3
2

2

Kiiminkijoen
Opisto Oy 0,3
Kiiminkijoen
Opisto Oy 0,3

1

1

Oulun Pysäköinti
Oy 8,0
Oulun Pysäköinti
Oy 8,0

0

0 0

1

2

3

4

5

6

0

1

2 Markkinapotentiaali
3
4

5

6

Markkinapotentiaali

Kuvio 12. Oulun kaupungin muun liiketoiminnan tytäryhtiöomistusten strateginen
analyysi – visuaalinen esitys.
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Osaamiskeskus Oy ja Coper Oy.
Omistus: Aikuiskoulutustoimintojen järjestäminen keskitetään Oulu-konsernissa.
Toimintamallista päätetään selvityksen yhteydessä.
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Oulun Pysäköinti Oy
Omistus: Säilytetään ennallaan.
Kehittämisvisio: Yhtiö tarjoaa laadukkaita pysäköintipalveluja toiminta-alueellaan.
Yhtiö toimii aktiivisessa roolissa Oulun keskustan pysäköintiratkaisujen toteuttajana.
Selvitetään kaupungin pysäköintiomistusten keskittäminen Oulun Pysäköinti Oy:lle.
Toiminnan tavoitteet: Toimii taloudellisesti kannattavasti.
Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy
Omistus: Yhtiö puretaan vuonna 2013 ja sairaalan toimintaa jatketaan kaupungin
omana toimintana.
Kiiminkijoen Opisto Oy
Omistus: Yhtiön toiminta siirtyy kaupunkiorganisaatioon ja yhtiö puretaan vuoden
2013 aikana.
Oulun Kaupunginteatteri Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään ennallaan.
Kehittämisvisio: Yhtiön toimintaa kehitetään niin, että yhtiö tuottaa laadukkaita ja
kilpailukykyisiä esityksiä. Teatteri on mukana kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden koordinoimassa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvässä toiminnassa.
Toiminnan tavoitteet: Katsojamäärät kasvavat ja yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti pitkällä aikavälillä oululaisten hyvinvointia edistäen.
Monetra Oy
Omistus: Yhtiö säilytetään kaupungin tytäryhtiönä. Omistuspohjaa pyritään laajentamaan in-house status säilyttäen.
Kehittämisvisio: Yhtiön toimintaa kehitetään niin, että yhtiö tarjoaa laadukkaita ja
kilpailukykyisiä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita kuntatoimijoille Pohjois-Suomessa.
Toiminnan tavoitteet: Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut ja kilpailukykyinen hinta. Toimii taloudellisesti kannattavasti.
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Omistus: Yhtiö säilytetään kaupungin tytäryhtiönä. Omistuspohjaa pyritään laajentamaan.
Kehittämisvisio: Yhtiö on elinkelpoinen, vahva osaamisen ja elinkeinojen kehittäjä
osana kansainvälistä Pohjois-Suomen koulutus- ja innovaatiojärjestelmää.
Toiminnan tavoitteet: Koulutustoiminta aloitetaan viimeistään 1.1.2014.
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4.5 Osakkuusyhtiöt
4.5.1 Yleislinjaukset osakkuusyhtiöille
Kaupungin rooli omistajana osakkuusyhtiöidensä toiminnan ja talouden ohjauksessa
on rajoittuneempi kuin tytäryhtiöissä. Osakkaat yhdessä määrittelevät yhtiön omistajapoliittiset ja toiminnalliset linjaukset. Mikäli kaupunki on osakkuusyhtiöissä suurin omistaja, kaupunki asettaa osakkuusyhtiölle omistajapoliittisissa linjauksissaan
kehittämisvision ja toiminnalliset tavoitteet. Muiden yhtiöiden osalta asetetaan tavoite vain Oulun kaupungin omistuksen osalta.
Oulun kaupunki on osaomistajana vähemmistöosuudella osakeyhtiömuotoon perustetussa toiminnassa seuraavista syistä:
1. Kaupunki haluaa käynnistää/olla mukana yhteistyössä muiden omistajien kanssa jossakin sellaisessa toiminnassa, jolla katsotaan olevan positiivinen vaikutus
Oulun kaupunkikehitykseen esim. palvelutuotannon tai elinkeinopolitiikan osalta. Toiminta noudattelee myös kaupungin strategian linjauksia.
2. Kaupunki haluaa vauhdittaa jonkin sellaisen 1)-kohdassa mainitun toiminnan syntymistä Ouluun, mitä tänne ei mahdollisesti muuten syntyisi, tai ei ainakaan niin
nopeasti.
3. Kaupunki haluaa edesauttaa omalla osuudellaan uuden innovaation käyttöönottoa Oulun seudulla.
4. Osakkuusyhtiön kautta saavutetaan synergiaetuja kaupungin järjestämisvastuulla olevan toiminnan hallinnon, seurannan ja kustannusvastaavuuden kannalta.
5. Osakkuusyhtiön kautta on mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta 1)-kohdassa mainitun toiminnan syntymiseen.
6. Nykyisten omistusten tuottoja suunnataan edellä kohdissa 1 – 3 määriteltyihin
tarkoituksiin kaupungin strategisten päämäärien toteuttamiseksi (Kehittämisrahasto).
Osakkuusyhtiöt ja kaupungin omistusosuudet yhtiöissä on kuvattu taulukossa 1.
Osakkuusyhtiöistä merkittävimpiä ovat Oulu ICT Oy ja Teknoventure Oy. Konsernin
osuus yhtiön omasta pääomasta vuonna 2011 oli Oulu ICT Oy:ssä 58,2 milj. euroa
ja Teknoventure Oy:ssä 4,1 milj. euroa.

4.5.2 Osakkuusyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset

Energialiiketoiminta
Rovaniemen Voima Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
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Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistö Oy Oulun Sävelparkki
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään. Selvitetään omistuksen siirtäminen Oulun Pysäköinti Oy:n alaisuuteen.
Kehittämisvisio: Kiinteistön arvon säilyttäminen.
Toiminnan tavoitteet: Yhtiön omistamat tilat pidetään hyvässä kunnossa.
Haukiputaan Jäähalli Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Haukiputaan Palvelukulma Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Kehittämisvisio: Kiinteistön arvon säilyttäminen.
Toiminnnan tavoitteet: Yhtiön omistamat tilat pidetään hyvässä kunnossa.
Kiinteistö Oy Oulunsalon Kulma
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Kehittämisvisio: Kiinteistön arvon säilyttäminen.
Toiminnan tavoitteet: Yhtiön omistamat tilat pidetään hyvässä kunnossa.
Kiinteistö Oy Raksilan tekojääkentän katsomo
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Rehaparkki Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään. Selvitetään omistuksen siirtäminen Oulun Pysäköinti Oy:n alaisuuteen.
Kehittämisvisio: Kiinteistön arvon säilyttäminen.
Toiminnan tavoitteet: Yhtiön omistamat tilat pidetään hyvässä kunnossa.
Kiinteistö-Ali Oy
Omistus: Omistuksesta pyritään luopumaan.
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy
Omistus: Omistuksesta pyritään luopumaan.
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Yli-Iin Liiketalo Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.

Muu liiketoiminta
Oulu ICT Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Kehittämisvisio: Oulun kaupunki tukee yhtiön tavoitetta kehittää tai hankkia yhtiöön uutta EVL:n mukaista liiketoimintaa, mikäli se on liiketaloudellisesti perusteltua
ja yhtiön tavoitteiden mukaista.
Toiminnan tavoitteet: Kaupungin tavoitteena on, että Oulu ICT Oy keskittyy ensisijaisesti kehittämään omistuksen arvoa DNA:ssa sekä kiinteistö- ja sijoitusvarallisuudessa. Oulun kaupunki odottaa yhtiön omistaja-arvon säilyvän ja kehittyvän icttoimialan keskiarvoa paremmin pitkällä aikavälillä.
Oulu Innovation Oy
Omistus: Yhtiön omistuksesta luovutaan, kun se on perusteltua.
Virpiniemi Sport Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Kehittämisvisio: Yhtiö toimii yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiön kanssa Virpiniemen alueen toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittäjänä ja koordinoi
alueen matkailuun liittyvää majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalveluliiketoimintaa.
Toiminnan tavoitteet: Yhtiö toimii kustannustehokkaasti ja talous on tasapainossa.
Oulun Matkailu Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Kehittämisvisio: Yhtiön toimintaa kehitetään niin, että Oulun alueen matkailun yhteismarkkinointi kehittyy ja matkailijoiden kävijämäärät kasvavat.
Toiminnan tavoitteet: Yritys toimii kustannustehokkaasti ja mahdolliset voittovarat
käytetään yhteismarkkinointiin.
Teknoventure Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy
Omistus: Kaupungin omistus säilytetään nykyisellään.
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4.6 Säätiöt
4.6.1 Yleislinjaukset säätiöille
Säätiöt on perustettu yleishyödyllisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin. Perustamisen
edellytyksenä on, että
• toiminnan päätarkoitus on sosiaalinen ja mahdollinen liiketoiminta on sitä tukevaa yritystoimintaa,
• säätiön toiminta perustuu omarahoitukseen, jota voidaan täydentää julkisella
tuella ja
• tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai
säätiön toimihenkilölle eli voittojen kerääminen on rajoitettua.
Säätiön tarkoitus on tietyn omaisuusmassan hallinnoiminen sääntöjensä puitteissa.
Säätiö on lähtökohtaisesti pysyvä. Koska säätiötä ei siviilioikeudessa lueta yhteisöihin, ei sillä ole omistajia, osakkaita tai jäseniä. Näitä omistajaohjausta koskevia linjauksia noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin myös merkittäviin säätiöihin, joissa
kaupungilla on määräysvalta.
Säätiöitä ohjataan perustamisvaiheessa sääntöjen laatimisen kautta ja hallitustyöskentelyn kautta. Säätiölain rajoituksista johtuen hallituksen kokoonpanon muuttaminen on rajoitettua. Lisäksi säätiön hallituksen toimintaa valvoo viranomainen, ei
omistaja. Tämän vuoksi säätiöiden hallitusten kokoonpanosta päätettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ohjaustavoite säilytetään.

4.6.2 Säätiöiden omistajapoliittiset linjaukset
Oulun Palvelusäätiö
Kehittämisvisio: Toimintaa kehitetään niin, että säätiön toiminta tukee Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen järjestämistä ja tekee yhteistyötä Sivakka-yhtymä
Oy:n kanssa.
Toiminnan tavoitteet: Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.
Säätiön omistamat kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa.
Oulun Musiikkijuhlasäätiö
Kehittämisvisio: Toimintaa kehitetään niin, että säätiön toiminta tukee Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämistä.
Toiminnan tavoitteet: Asiakaslähtöiset, laadukkaat palvelut ja tasapainoinen talous.
Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö
Kehittämisvisio: Säätiön toimintaa kehitetään vastamaan liikunta-alan koulutustarpeisiin ja kehittämis- ja koordinointitehtäviin. Säätiö kehittää kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön liikuntapalveluja yhteistyössä kaupungin kanssa.
Toiminnan tavoitteet: Laadukas asiakaslähtöinen palvelutarjonta. Säätiön omistamat
kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa. Säätiön talous on tasapainossa.
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4.7 Kuntayhtymät
4.7.1 Kuntayhtymien lähtökohdat
Kuntayhtymä on kunnallislain uudistamisen yhteydessä 1993 käyttöön otettu kuntien yhteistoimintamuoto. Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen
hyväksymällä perussopimuksella. Perusssopimuksessa voidaan sopia, että päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jonne jäsenkunnat valitsevat edustajansa, tai perustamissopimuksessa sovittu monijäseninen toimielin. Muidenkin elinten asettamisesta voidaan sopia. Kuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö. Se voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa viranomaisessa. Se voi hoitaa kuntien itsehallintoon kuuluvia ja niille määrättyjä tehtäviä. Kuntayhtymä voi
hoitaa myös muun kuin jäsenkuntansa sille antamia tehtäviä. Yhtymän taloudesta
ovat viime kädessä vastuussa jäsenkunnat.
Oulun kaupungin toimintojen saattamisella kuntayhtymämuotoisen hallinnon alaisuuteen on haluttu:
1. Tehdä yhteistyötä muiden seudun kuntien kanssa palvelujen tuottamisessa laadullisesti ja tehokkaasti.
2. Yhdistää voimavaroja, poistaa päällekkäisyyksiä ja saavuttaa synergiaetuja. Kuntayhtymiä ohjataan yhtymän hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta.
Kuntayhtymän rakenne tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja sen tulee keskittyä perustehtäväänsä.
Oulun kaupungin osuus kuntayhtymien omasta pääomasta oli vuonna 2011
•
•
•

68.5 milj. euroa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä,
40.2 milj. euroa Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä ja
0.3 milj. euroa Pohjois-Pohjanmaan Liitossa.

Oulun kaupunki maksoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ostamistaan palveluista vuonna 2011 127 milj. euroa.

4.7.2 Kuntayhtymien omistajapoliittiset linjaukset
•

•
•
•

Kaupunki suurimpana omistajana toimii voimakkaana toimijana kuntayhtymien
strategisessa omistajaohjauksessa ja päätöksenteossa. Omistajaohjausta tehostetaan kuntayhtymävaltuuston-, kuntayhtymäkokouksen- ja hallitustyöskentelyn kautta.
Uusia kuntayhtymiä ei perusteta ellei lainsäädännöllisistä syistä muuta johdu.
Kuntayhtymät järjestävät itse investointiensa rahoituksen. Mahdollisille uusille
sijoitettaville pääomille asetetaan kohtuullinen tuottotavoite.
Kuntayhtymien tulee huomioida investointiohjelmien laadinnassa ja hankesuunnittelussa Oulu-konsernin näkökulma ja synergiaedut. Tätä varten luodaan yhteistyökäytännöt.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Kehittämisvisio: Toiminta jatkuu kuntayhtymänä toistaiseksi. Selvitetään ammatillisen ja aikuiskoulutuksen eri vaihtoehdot ja tarvittavat päätökset tehdään erikseen.
Lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvien muutoksien jälkeen tilanne arvioidaan
uudelleen. Syvennetään Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja Oulun
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seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämän Oulun seudun ammattiopiston välistä
operatiivista yhteistyötä.
Toiminnan tavoitteet: Alueellisesti koko Pohjois-Suomessa vaikuttavat ja laadukkaat ammattiopistotasoiset sekä aikuiskoulutusta tuottavat palvelut, jotka toteutetaan työelämälähtöisesti. Negatiivisten keskeyttäneiden määrä laskee oleellisesti nykyisestä tasosta.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kehittämisvisio: Innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostetuin ja vetovoimaisin työnantaja. Palveluketjujen kehittäminen tapahtuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskinäisen työnjaon ja yhteensovittamisen kautta.
Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi on tarkoitus säätää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk.
järjestämislaki). Lain muutosten tultua voimaan arvioidaan vaikutukset sairaanhoitopiiriin ja muuhunkin sote-palvelujen järjestämiseen sekä vaikutukset kaupunkikonserniin.
Toiminnan tavoitteet: Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.
Sairaanhoitopiirin tilojen ja kiinteistöjen tarve- ja omistusvaihtoehdot selvitetään
yhteistyössä kuntien kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kehittämisvisio: Pohjois-Pohjanmaan liitto on näkyvä kansallinen vaikuttaja ja suunnannäyttäjä sekä johtava ja innostava maakunnan kehittäjä. Liiton toimintatavat
ovat ammattimaisia, joustavia ja yhteistyöhön kannustavia.
Toiminnan tavoitteet: Pohjois-Pohjanmaan liitto on johtava maakunnan kehittäjä,
yhteensovittaja ja edunvalvoja. Liiton vaikuttavuus perustuu maakunnan yhteiseen
tahtotilaan. Liitto hyödyntää toiminnassaan maakunnan osaamista ja omaa asiantuntemustaan pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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5 Käsitteet
Aineelliset hyödykkeet
Aineellisia hyödykkeitä ovat maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja
laitteet (mm. katujen, teiden ja siltojen rakenteiden hankintamenot), koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet (mm. luonnonvarat ja kaupungin omistamat arvo- ja taideesineet) sekä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat.
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomia hyödykkeitä ovat aineettomat oikeudet (mm. patentit, tekijänoikeudet), muut pitkävaikutteiset menot (mm. tietokoneohjelma, kehittämismenot ja liikearvo) sekä ennakkomaksut.
Allokoida
Taloudessa kohdentaa, suunnata ja jakaa rajalliset voimavarat vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin.
Arvopaperi
Asiakirja, jolla on varallisuusarvo ja joka voi olla kaupan kohteena, esim. seteli, sekki, osakekirja, obligaatio, sijoitustodistus, vekseli, velkakirja.
Emoyhteisö
Yhteisö, jolla omistuksen tai sopimuksen perusteella on määräysvalta toisen yhteisön, tytäryhteisön, suhteen. Emoyhteisö muodostaa tytäryhteisöjensä kanssa konsernin.
Holding-yhtiö
Holding-yhtiö on yhtiö, jonka tarkoitus on toisen yhtiön tai yhtiöiden omistaminen,
hallitseminen ja valvominen.
Hyödykeryhmät
Käyttöomaisuushyödykkeet tai -hyödykeryhmät, joilla on erilainen poistoaika tai
poistomenetelmä
Kirjanpitoarvo
Kirjanpitoarvossa on huomioitu tase-erien muutokset. Kirjanpitoarvo muodostuu
hankintamenosta tilikauden alussa, lisäyksistä ja vähennyksistä tilikauden aikana
sekä poistoista tilikauden päättyessä.
Kuntakonserni
Kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin
kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä
(tytäryhteisö). Kunnalla on määräämisvalta muussa yhteisössä kun sillä on: enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien
tuottamasta äänimäärästä; tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen, yhdistyksen,
säätiön tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai sopimuksen perusteella
edellä selostettua vastaava määräämisvata.
Kuntayhtymä
Kunnallislain uudistamisen yhteydessä 1993 käyttöön otettu kuntien yhteistoimintamuoto. Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä
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perussopimuksella. Siinä voidaan sopia, että päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien
valtuustot, yhtymäkokous, jonne jäsenkunnat valitsevat edustajansa, tai perustamissopimuksessa sovittu monijäseninen toimielin. Muidenkin elinten asettamisesta
voidaan sopia. Kuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö. Se voi hankkia oikeuksia
ja tehdä sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa viranomaisessa. Se voi hoitaa kuntien
itsehallintoon kuuluvia ja niille määrättyjä tehtäviä. Kuntayhtymä voi hoitaa myös
muun kuin jäsenkuntansa sille antamia tehtäviä. Yhtymän taloudesta ovat viime kädessä vastuussa jäsenkunnat.
Oma pääoma
Osakeyhtiön oma pääoma jaetaan osakeyhtiölaissa sidottuun ja vapaaseen omaan
pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto. Muut rahastot sekä tilikauden ja
edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääoma. Osakeyhtiö saa käyttää
osingonjakoon enintään vahvistetun taseensa mukaisen jakokelpoisen vapaan oman
pääoman määrän.
Omistusyhteysyhteisö
Omistusyhteysyhteisö on kirjanpitovelvollisen konserniin kuulumaton yhteisö, jossa
kirjanpitovelvollisella on sellainen omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvollisen ja yhteisön välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kirjanpitovelvollisen tai
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimintaa. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, yhteisöä pidetään omistusyhteysyhteisönä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa yhteisön osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta.
Omistusyhteysyhteisö voi olla kysymyksessä myös silloin kun omistusosuus on alle viidesosan, jos pysyvä yhteys syntyy esimerkiksi hallituksen jäsenyyden kautta.
Osakepääoma
Osakkaiden osakeyhtiöön sijoittamista varallisuuseristä (osakkeista) koostuva yhtiön rahamääräinen peruspääoma eli varallisuus.
Osakkuusyhteisö
Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan niitä omistusyhteysyhteisöjä (osakeyhtiöitä ja kuntayhtymiä), joissa kaupunkikonsernilla on vähintään viidesosa ja enintään puolet yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä.
Pitkäaikainen vieras pääoma
Tasekaavan mukainen luokitus (yli 1 vuoden) joukkovelkakirjalainat, lainat rahoitusja vakuutuslaitoksilta, lainat julkisyhteisöiltä, lainat muilta luotonantajilta, saadut
ennakot, ostovelat (huom. pitkäaikainen yli 1 vuoden) ja muut pitkäaikaiset velat.
Rakennusten tekninen arvo
Rakennuksen tekninen arvo määräytyy seuraavasti:
Rakennukselle lasketaan jälleenhankintahinta (= vastaava rakennus tehtynä tänäpäivänä)
• Jälleenhankintahinnasta vähennetään rakennuksen käyttöajasta ja kunnosta
aiheutuva arvonalennus => rakennuksen tekninen arvo
Tekninen arvo liittyy rakennuksen vanhenemiseen ja rakenteiden kulumiseen. Putket
ruostuvat, ikkunanpuitteet lahoavat ja betoniparvekkeet rapautuvat. Hyvällä kiinteistönpidolla ja hyvällä käyttökulttuurilla voidaan hidastaa rakennuksen kulumista.
Teknistä arvoa voidaan arvioida ammattihenkilön suorittamalla kuntoarviolla. Kuntoarvioarvio kertoo rakennuksen korjausvajeen eli niiden investointien suuruuden,
jotka tulevaisuudessa rakennukseen on tehtävä.
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Sisäiset erät
Konsernitilinpäätöksessä eliminoidaan konserniyhteisöjen välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus. Tällaisia eliminoitavia eriä ovat mm. konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäiset katteet.
Sosiaalinen asuntopolitiikka
Asuntopolitiikassa huomioidaan sosiaalisia tavoitteita, esim. heikossa asemassa olevien väestönosien asumisen turvaaminen.
Säätiö
Tiettyä tarkoitusta palveleva, erillisen hallinnon alainen omaisuuskokonaisuus. Yksityisoikeudellisen, itsenäisen säätiön voi perustaa sekä yksityinen henkilö että yhdistys tai muu oikeushenkilö. Säätiön perustamislupaa on haettava oikeusministeriöltä. Säätiörekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus.
Tytäryhteisö
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja säätiöitä, joissa
kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen
kanssa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.
Vaihto-omaisuus
Elinkeinotoiminnassa sellaisenaan tai jalostettuna luovutettavaksi tai kulutettavaksi
tarkoitetut hyödykkeet (mm. raaka-aineet, käyttö- ja pakkaustarvikkeet, täysi- ja
puolivalmisteet, myyntitarkoitukseen hankitut arvopaperit).
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Liite 1. Kaupunginvaltuuston päätös 17.6.2013 § 98
Ote pöytäkirjasta
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Sivu 1
6/2013

Päivämäärä
17.06.2013
98 §
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Dno

OUKA/194/00.01.01.01/2013

Valmistelijat/
Lisätietojen
antaja

Oulun kaupungin konsernipalveluiden talous- ja omistajaohjauksen
palvelualueen kehittämispäällikkö Marja Kariniemi, p. 050
5974109 ja talousjohtaja Jukka Weisell, p. 0400 383 490

Päätöshistoria

Kehittämisjaosto 22.1.2013 § 5
Hyvinvointilautakunta 28.2.2013 § 27
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 28.2.2013 § 31
Yhdyskuntalautakunta 12.2.2013 § 109
Henkilöstötoimikunta 27.2.2013 § 12
Liikelaitos Tilakeskuksen johtokunta 27.2.2013 § 12
Liikelaitosten johtokunnan päätös 20.2.2013 § 30
Kehittämisjaosto 19.3.2013 § 17, 30.4.2013 § 24, 20.5.2013 § 25,
28.5.2013 § 33
Henkilöstöjaosto 29.5.2013 § 7
Kehittämisjaosto 4.6.2013 § 34
Kaupunginhallitus 10.6.2013 § 376

Kaupunginhallituksen
käsittely
Oulun kaupungin omistajapoliittisten linjausten viranhaltijaesitys
11.1.2013 esiteltiin kaupunginhallitukselle ja kehittämisjaostolle
tammikuussa 2013. Konsernipalveluiden talous- ja
omistajaohjauksen palvelualue
on esittänyt, että kaupunginhallituksen kehittämisjaosto käy
linjauskeskustelut omistajapoliittisista linjauksista.
Kehittämisjaosto on pyytänyt lausunnot linjauksiin keskeisiltä lautaja johtakunnilta.
Lausuntonsa ovat antaneet hyvinvointilautakunta, sivistys- ja
kulttuurilautakunta, yhdyskuntalautakunta, liikelaitosten
johtokunta, tilakeskuksen johtokunta ja henkilöstötoimikunta.
Annetut lausunnot tukevat Oulun kaupungin omistajapoliittisten
linjausten viranhaltijaesitystä ja tavoitteita. Liikelaitosten
johtokunta esittää lausunnossaan kuitenkin Oulun Sataman
kehittämisvisioksi, että ”lainsäädännön edellyttäessä tehdään
päätös toiminnan yhtiöittämisestä Oulun kaupungin omistukseen ja
toiminnan sopeuttamisessa yhtiömuotoon huomioidaan lain sallima
siirtymäaika”.
Oulun Energian, Oulun Sataman ja Nallikarin yhtiöittämisesitysten
taustalla on kuntalain muutosesitys, että kunnan on jatkossa
toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla annettava tehtävä
pääsääntöisesti yhtiön, muun yhteisön ja säätiön hoidettavaksi.
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Oulun Sataman ja Nallikarin toimintaa esitetään
viranhaltijaesityksessä yhtiöitettäväksi jo ennen velvoitetta siitä
syystä, että kumpikin liikelaitos toimii jo markkinoilla ja tilanteessa
missä kilpailijat toimivat jo yhtiömuodossa. Oulun Sataman ja
Nallikarin yhtiöittämisselvitykset on valmisteltu vuoden 2012
aikana. Oulun Sataman, Nallikarin ja Oulun Energian
yhtiöittäminen on riskienhallinnan näkökulmasta järkevintä
toteuttaa eri vuosina siten, että Oulun Satama ja Nallikari
yhtiöitetään ennen Oulun Energiaa.
Hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- ja yhdyskuntalautakuntien sekä
liikelaitosten johtokunnan lausunnoissa korostetaan
monituottajamallin mahdollisuuksia. Toimielimet pitävät tärkeänä
oman tuotannon kehittämistä ja toiminnan tehostamista sekä
ulkoisen palvelutuotannon hyödyntämistä tasapainossa toistensa
kanssa. Tavoitetilan määrittely tulee tehdä yhteistyössä tilaaja – ja
tuotanto - organisaatioiden kanssa, riittävällä aikataululla ja
arvioiden samalla muutoksien vaikutukset koko palveluprosessiin.
Kehittämisjaosto on valmistellut oman esityksensä
omistajapoliittisista linjauksista.
Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset viedään
kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Oulun kaupungin viranhaltijaesitystä kaupungin omistajapoliittisista
linjauksista käsiteltiin kehittämisjaoston kokouksessa 4.6.2013.
Kehittämisjaoston esittämät muutokset on listattu
yksityiskohtaisesti tämän päätösesityksen liitteessä. Päätöksen
liitteenä on myös kehittämisjaoston esitys Oulun kaupungin
omistajapoliittisista linjauksista 2013.
Esittelijä
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Päätösesitys
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
- merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot
- hyväksyy Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
kehittämisjaoston 4.6.2013 esityksen mukaisesti
- oikeuttaa konsernipalveluiden omistajapolitiikka- ja ohjausryhmän
tekemään asiakirjaan teknisiä muutoksia.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Rauno Hekkala esitti Hilkka
Haagan kannattamana, että sivulla 30 Oulun Satama liikelaitoksen
kehittämisvisio hyväksytään seuraavasti: Lainsäädännön
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edellyttäessä tehdään päätös toiminnan yhtiöittämisestä Oulun
kaupungin omistukseen. Toiminnan sopeuttamisessa yhtiömuotoon
huomioidaan lain sallima siirtymäaika. Selvitetään Perämeren
satamien yhteistyömahdollisuudet. Toiminnan tavoitteet:
Toimintavarmuus ja kilpailukyky.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, on suoritettava äänestys ja esitti
kädennostoäänestyksen suorittamista siten, että ne, jotka
kannattavat kaupunginjohtaja Matti Pennasen päätösehdotusta
äänestävät ensin ja ne, jotka kannattavat Rauno Hekkalan
ehdotusta äänestävät seuraavaksi. Enimmät äänet saanut ehdotus
tulee kaupunginhallituksen päätökseksi ja äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: neljätoista
(14) kaupunginhallituksen jäsentä kannatti
apulaiskaupunginjohtajan ehdotusta (Riikka Moilanen, Jorma
Leskelä, Risto Päkkilä, Anne-Maria Takkula, Sirpa Tikkala, Outi
Ervasti, Juha Hänninen, Matti Roivainen, Annemari Enojärvi, Anne
Snellman, Jenni Pitko, Janne Hakkarainen, Mikko Salmi ja Tuija
Pohjola) ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä kannatti Rauno
Hekkalan ehdotusta (Rauno Hekkala, Hilkka Haaga ja Mikko
Raudaskoski).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt
apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkalan päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Oulun kaupungin
omistajapoliittiset ohjeet muutoin apulaiskaupunginjohtajan
pohjaehdotuksen mukaisesti, paitsi teki seuraavat muutokset:
Liikelaitos Oulun Serviisi (sivu 31)
Kehittämisvisio: Toimintaa jatketaan kaupungin liikelaitoksena.
Toimintaa kehitetään uuteen keittiöverkkoon ja keskitettyyn ateriaja puhtauspalveluiden tuotantomalliin perustuen. Toiminnan
kehittämisessä hyödynnetään henkilöstön eläköityminen ja muu
vaihtuvuus sekä arvioidaan mikä osuus säilyy omana tuotantona.
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut
Oulunsalon kulttuuri-instituutti liikelaitos (s. 32)
Kehittämisvisio: Liikelaitos puretaan vuoden 2013 aikana ja se
jatkaa toimintaansa osana sivistys- ja kulttuuripalveluita.
Asunto Oy Iiveitsi (s 39)
Asunto Oy Yli-Iin Revonmylly
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Asunto Oy Myllykartano
Asunto Oy Myllykartano kakkonen
Omistus: yhtiöt siirretään Sivakka-konsernin alaisuuteen.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Veikko Ervasti poistui klo 17.12 ennen
päätöksentekoa ja Janne Hakkarainen saapui klo 17.22 ennen
päätöksentekoa.

Liitteet

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013 päivitettynä
kaupunginhallituksen päätöksen mukaiseksi

Oheismateriaali

-

Kaupunginhallituksen
päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto
- merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot
- hyväksyy Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti
- oikeuttaa konsernipalveluiden omistajapolitiikka- ja
ohjausryhmän tekemään asiakirjaan teknisiä muutoksia.

Päätös

Merkittiin, että kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo
20.55 - 21.06
Valtuutettu Mikko Viitanen esitti, että sivulla 30 Oulun Satama
liikelaitoksen kehittämisvisio hyväksytään seuraavasti:
Lainsäädännön edellyttäessä tehdään päätös toiminnan
yhtiöittämisestä Oulun kaupungin omistukseen. Toiminnan
sopeuttamisessa yhtiömuotoon huomioidaan lain sallima
siirtymäaika. Selvitetään Perämeren satamien
yhteistyömahdollisuudet. Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus
ja kilpailukyky.
Valtuutettu Mauno Murtoniemi kannatti valtuutettu Viitasen
muutosesitystä.
Valtuutettu Suvi Helanen esitti, että Oulun kaupungin
omistajapolittisiin linjauksiin s. 32, kohtaan Oulunsalon Kulttuuriinstituutti liikelaitos, Kehittämisvisio tehdään seuraava lisäys:
"Liikelaitos puretaan vuoden 2013 aikana. Oulunsalon Kulttuuriinstituutti jatkaa toimintaansa osana sivistys- ja
kulttuuripalveluita.", Lisätään teksti: ”hyväksihavaituilla,
edelläkävijyyttä ja tehokkuutta osoittavilla toimintamalleillaan.”
Valtuutettu Matias Ojalehto kannatti valtuutettu Helasen
lisäysesitystä.
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Koska asiassa tehtiin kaksi kaupunginhallituksen
päätösehdotuksesta poikkeavaa muutos- ja lisäysesitystä,
suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestykset seuraavasti.
Suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä valtuutettu Viitasen
muutosesitystä kannatti 10 valtuutettua ja kaupunginhallituksen
päätösehdotusta kannatti 54 valtuutettua, tyhjää 0.
Suoritetussa toisessa äänestyksessä valtuutettu Helasen
lisäysesitystä kannatti 14 valtuutettua ja kaupunginhallituksen
päätösehdotusta kannatti 44 valtuutettua, tyhjää 6.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus
hyväksyttiin.
Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana valtuutetut UllaRiitta Lattula ja Antti Huttu-Hiltunen poistuivat kokouksesta.
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