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Tiivistelmä
Kaupungin talousluvut olivat vuonna 2012 sekä edellisiä vuosia että myös talousarviolukuja heikommat. Kaupungin tulos oli 24,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Menot kasvoivat merkittävästi edellisen vuoden tasosta ja
tulojen kasvu jäi arvioitua heikommaksi. Verotulojen
kertymä oli edellistä vuotta ja myös talousarviossa arvioitua pienempi. Oulun verotulojen kasvu on ollut useita vuosia selvästi muiden suurten kaupunkien verotulojen kasvua pienempi. Talouden hallinnalle asetetuista
tavoitteista ei yksikään toteutunut vuonna 2012.
Kokemusta koko kaupungin kattavan toiminnan ja talouden kehittämisohjelman kaltaisen asiakirjan toimivuudesta ei saatu, kun viiden kunnan yhdistymisen valmistelu ja toteuttaminen siirsivät ohjelman keskeisten
osien, kuten palvelurakenneuudistuksen ja omistajapoliittisten linjausten valmistelua ja päätöksentekoa. Ohjelman vaikuttavuutta ei siten voi tarkastella. Tulojen
kasvuun liittyvät linjaukset toteutuivat, mutta menojen
kasvua ei onnistuttu hillitsemään. Tavoiteltuun menojen
korkeintaan 2,7 %:n keskimääräiseen kasvuun ei päästy
vuosien 2010–2012 aikana.
Ulkoisten liikelaitosten hyvätkään tulokset eivät paikanneet Oulun Energian ylijäämän pienentymisen vaikutusta kaupungin talouteen. Energian tulosta selittävät
ennakoitua alhaisemmat markkinahinnat ja tuotantomäärät sekä polttoaine- ja kunnossapitokustannusten
kasvu. Liikelaitoksen tuleva yhtiöittämisvelvollisuus ja
tiedossa olevat suuret investoinnit heikentävät jatkossa
tuloutusmahdollisuuksia peruskunnalle.
Sisäisten liikelaitosten toiminnan volyymi on kasvanut
huomattavasti, mutta niiden tulokset ovat heikentyneet
edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta aiempien vuosien kaltaisia isoja ylijäämiä ei ole syntynyt, joten hinnoittelun voi arvioida olevan oikealla tasolla. Vuotta 2012 voitaneen pitää eräänlaisena välivuotena, jonka jälkeen on
mahdollista jatkaa tuottavuuden kehittämistä.
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan (aikai
semmin lähidemokratia) alueella on vuoden 2012 aikana tehty hyvää työtä kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen puitteiden parantamiseksi. Pohjana on ollut
oululainen lähidemokratian toimintamalli uuden Oulun
kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti. Toiminnan
pitkäjänteisyys ja yhteisöllisyyden tukeminen asuinalueilla on tärkeää, joten yhteisötoiminnan peruspilarien eli
suuralueiden ja asukastupien toimintaedellytykset on
syytä turvata.
Nykymuotoiseen toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrän väheneminen ja asukaskyselyn tulos, jonka
mukaan lähes puolet vastaajista ei pidä vaikuttamisen

mahdollisuuksia hyvinä, ovat selviä viestejä siitä, että
myös uusia toimintamuotoja tarvitaan.
Hyvinvointipalveluissa on menojen kasvuvauhti edelleen kova, eivätkä kesäkuussa 2012 hyväksytyn hyvinvointipalvelujen toiminnan ja talouden kehittämisohjelman toimet ole vielä vaikuttaneet menojen kasvuun,
joka oli 9 %. On tärkeää viedä kehittämisohjelmaa edelleen suunnitellusti eteenpäin.
Hyvinvointipalvelujen tuotannossa ei ole pystytty riittävän tehokkaisiin rakennemuutoksiin. Tilaajan ja tuottajan yhdessä laatimassa toiminnan ja talouden kehittämisohjelmassa suunnitellut rakenteelliset muutokset ja
toimet menojen hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi eivät tuottaneet tulosta. Palveluverkon kriittistä
tarkastelua tarvitaan palvelutuotannossa edelleen.
Lastensuojelussa kodin ulkopuolisten sijoitusten 12,6 %:n
kasvu on huolestuttava. Sijoitukset on lisäksi tehty laitospainotteisesti. Lastenkotihoito on noussut edellisestä vuodesta 33,8 %, mistä oman toiminnan osuus on noin 9 % ja
ostopalvelujen 47,5 %. Omien laitospaikkojen käyttöä on
tehostettava ja keinoja perheiden hyvinvoinnin kohentamiseksi pitää edelleen kehittää.
Vanhuspalveluiden kehittämistä on ohjannut pitkään
tavoite, että mahdollisimman moni vanhus voisi elää
mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Monipuoliset kotona asumista tukevat palvelut ja lyhytaikainen
laitoshoito eivät ole kyenneet ehkäisemään ikääntyneiden laitokseen siirtämistä. Oulussa ympärivuorokautinen hoito on järjestetty valtakunnallisesti vertailtuna laitospainotteisesti.
Ikäihmisten hoitoketjun toimivuudessa on parannetta
vaa. Ympärivuorokautisen hoidon saatavuudessa on
edelleen ongelmia. Hoitoon jonotti joulukuun lopussa
2012 yhteensä 105 asiakasta (76 asiakasta vuonna 2011).
Näistä ympärivuorokautista paikkaa terveyskeskussairaalapaikoilla odotti 30 potilasta.
Vuonna 2012 tehdyn Kaupunkipalvelututkimuksen mukaan oululaiset eivät olleet tyytyväisiä vanhusten asumis- ja laitospalveluiden järjestämiseen. Vanhuksen hoidon järjestämisessä on Oulussa koettu olevan ongelmia
useammin kuin muissa kyselyn kaupungeissa. Hyvinvointipalvelujen omissa kyselyissä henkilökunnan määrä ja hoitopaikat on koettu riittämättömiksi. Kysyttäessä
ikäihmisten mielipidettä tulevaisuudesta yli 90 % oululaisista vastaajista koki, että heikko kuntatalous vaarantaa ikäihmisten palvelut. On tärkeää, että ikäihmisiä
kuullaan ja asiakaskyselyjen tuloksia käytetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä asiakaslähtöisempään suuntaan.
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Varhaiskasvatuspalveluissa on toimittu strategisten
linjausten mukaisesti. Valtuuston asettama tavoite, että
22 % lapsista on yksityisen hoidon piirissä, saavutettiin
toteuman ollessa 23 %. Lasten määrän kasvusta huolimatta hoitopaikat pystyttiin järjestämään lain mukaisessa määräajassa. Asiakkaiden ohjaus kevyempiin hoitomuotoihin on onnistunut. Avoimen varhaiskasvatuksen
piirissä olevien lasten suhde päiväkotihoidossa olevien
lasten määrään toteutui yli tavoitteiden.
Liikuntapalvelujen tavoitteet ja tunnusluvut mittaavat pääasiassa liikuntasuoritteita eli käyntikertoja. Niitä parempia olisivat kuntalaisten tarpeiden toteutumista kuvaavat tavoitteet, esimerkiksi palvelujen kattavuus
kohderyhmässä. Pelkät määrätavoitteet eivät useinkaan
kerro palvelujen vaikuttavuudesta, ellei niitä suhteuteta palvelun kohderyhmän kokoon tai palvelutarpeeseen.
Nykyiset liikuntapaikat on tärkeää pitää kunnossa, jotta kuntalaisten liikuntamahdollisuudet säilyvät hyvänä
kaupungin kasvaessa. Lähiliikuntapaikat ovat merkityksellisiä arkiliikunnan kannalta.
Oulun Sataman kautta viedyistä tuotteista tärkein on
paperi: kaikesta viennistä sen osuus on noin 60 % ja koko
liikenteestä lähes neljännes. Sataman tavoite liikenteen
monipuolistamiseksi muun muassa transitoliikennettä
kehittämällä ja pyrkimällä mukaan Pohjois-Suomen kaivosten kuljetuksiin on hyvä. Samalla on tarpeen pyrkiä
kehittämään entisestään Perämeren satamien yhteistyötä, jotta vältytään päällekkäisiltä investoinneilta.
Sataman infrastruktuurin kehittäminen on edelleen tarpeen. Väyläsuunnitelman valmistuminen on myönteinen viesti, ja hankkeen toteutumista tulee pyrkiä edistämään. Suurissa Satamaan mahdollisesti vaikuttavissa
hankkeissa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä.
Oulun Jätehuollossa on jätteiden hyötykäyttöä edistetty viime vuonna sekä jätteenpolton käynnistämisellä että lajitteluareenan käyttöönotolla. Näistä saadut
kokemukset mahdollistavat jätteiden vähentämistä ja
hyötykäyttöä koskevan tarkennetun tavoitteenasettelun
tulevina vuosina.
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Jätehuollon budjetointia tulee kehittää realistisemmaksi muun muassa tuloarvioita tarkentamalla, tuloarviot
ovat ylittyneet useina vuosina. Jätehuollon maksuilla on
pyritty ohjaamaan jätteiden lajitteluun ja määrän vähentämiseen. Kustannuslaskennassa on selkeä kehittämistarve, koska eri jätelajeista perittyjen maksujen ja niistä
aiheutuvien kulujen suhdetta ei tiedetä.
Jätehuolto on toteuttanut tiedotusta kuntalaisille aktiivisesti ja monipuolisesti. Asiakastyytyväisyyskysely on
tehty viimeksi vuonna 2010, kysely on syytä toteuttaa
säännöllisesti.
Oulun Serviisin taloustavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2012. Tulos oli alijäämäinen samoin kuin neljänä aiempana vuonna. Valtuuston asettamaan 1,5 miljoonan
euron tuottavuustavoitteeseen ei kolmessa vuodessa aivan päästy. Liikelaitoksen omat tuottavuuteen liittyvät
tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain. Kehitystä hidasti uuden Oulun perustaminen ja siihen liittyvä henkilöstömäärän kasvu. Jatkossa Serviisin tulee tehostaa
toimia tuottavuutensa nostamiseksi. Ateriapalvelujen
tuottavuuden parantamista ja henkilöstön työhyvinvointia edesauttaisi keittiöverkon ja keittiöiden tuotantotilojen uudistaminen, joista odotetaan omistajan periaatepäätöstä.
Asiakaspalautteiden kokoamista sekä sähköisten palautekanavien että kohdennettujen kyselyjen avulla on tarpeen kehittää Serviisissä edelleen ja asettaa asiakastyytyväisyydelle tavoite, jonka toteutumista selvitetään
säännöllisesti.
Oulun Pysäköinti Oy on tehnyt Kivisydän-hankkeesta
riskianalyysin ja ottanut käyttöön riskienhallinnan mallin. On tärkeää, että riskien tunnistaminen ja analysointi
on systemaattista ja kattavaa. Kivisydän-hankkeen merkitysten vuoksi myös kaupungin yhtiön omistajana on
syytä olla tietoinen esille mahdollisesti nousevista riskeistä ja niiden eliminointiin liittyvistä ratkaisuista.
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1 	VUODEN 2012 ARVIOINTI
Arviointikohteet
Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2012 toimintaa
ja taloutta elokuussa 2010 hyväksymiensä arviointiperiaatteiden ja vuodet 2010–2012 kattavan arviointisuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että lautakunnan
neljän vuoden toimintakauden aikana tekemä arviointi kattaa koko kaupunkikonsernin toiminnan. Arviointi pohjautuu kirjallisen materiaalin lisäksi lautakunnan
arviointikäynteihin yksiköissä sekä lauta- ja johtokuntien puheenjohtajien, kaupungin johdon, hallintokuntien
ja liikelaitosten johtavien viranhaltijoiden, asiantuntijoiden ja tytäryhtiöiden johdon kuulemisiin ja ulkoisen tarkastuksen yksikössä tehtyihin tarkastuksiin ja selvityksiin. Tilintarkastaja (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy)
on raportoinut tilivuotta 2012 koskevista tarkastushavainnoistaan lautakunnalle kolme kertaa.
Arviointiperiaatteiden mukaan lautakunta valitsee vuosittain kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä tai strategisista tavoitteista tarkemmin arvioitavaksi vähintään kaksi. Vuoden 2012 arvioinnissa kohteina
ovat olleet kuntalaisten osallisuuden paranemista koskeva strateginen tavoite ja ikääntyvien kotona selviytymistä koskeva tavoite, jonka toteutumista on tarkasteltu ikäihmisten hyvinvointipalveluita koskevan arvioinnin
yhteydessä. Näiden arviointien tulokset on raportoitu
kohdissa 5.1 ja 6.1, joissa on laajemminkin arvioitu sekä osallisuuden ja vaikuttamisen asioita että ikäihmisten hyvinvointipalveluja.
Hyvinvointipalveluista arviointikohteena oli edellä jo
mainittu ikäihmisten hyvinvointi. Sivistys- ja kulttuuripalveluista arviointikohteina olivat varhaiskasvatuspalvelut ja liikuntapalvelut. Arvioinneissa on tarkasteltu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen
lisäksi myös palvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.
Liikelaitoksista arviointivuorossa olivat Oulun Satama,
Oulun Jätehuolto ja Oulun Serviisi. Toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi on tarkasteltu kuhunkin liikelaitokseen liittyviä erityiskysymyksiä kuten toiminnan muutoksia ja muutostarpeita,
investointeja ja henkilöstöasioita.

Tarkastuslautakunta arvioi kuntalaissa annetun tehtävän mukaisesti joka vuosi kaupungin talouden tilaa ja
talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Talouden arvioinnissa
on tarkasteltu myös vuonna 2009 hyväksytyn toiminnan
ja talouden kehittämisohjelman toteutumista. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisen tarkastelu
on koottu lukuun 4, jossa on tuotu esille erityisesti ne tavoitteet, jotka eivät toteutuneet. Monissa kohdin tarkastelukulma on koko valtuustokausi.
Lautakunta arvioi arviointiperiaatteiden mukaan joka
vuosi kaupungin tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä tarkemmin yhtä tai
useampaa tytäryhtiötä. Näkökulmana on tytäryhtiöiden
toiminnalle määritellyt omistajapoliittiset linjaukset sekä konserniohjauksen ja -valvonnan toimivuus. Vuoden
2012 arvioinnissa kohteina olivat Oulun Pysäköinti Oy ja
kiinteistöyhtiöt.

Uuden Oulun ulkoisen tarkastuksen
järjestäminen
Vuoden 2012 aikana valmisteltiin ulkoisen tarkastuksen
järjestämistä uudessa Oulussa. Viiden yhdistyvän kunnan tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksissa valmisteltiin muun muassa uuden Oulun ulkoisen
tarkastuksen johtosääntö, vuoden 2013 talousarvio ja
-suunnitelma vuosille 2014–2015 sekä valtuustokauden
2013–2016 tilintarkastuspalveluiden hankinta.

Lautakunnan tehtävät
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia Oulun
kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämisestä ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat kuntaa ja kuntakonsernia koskevat toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Oulun kaupungin
vuonna 2012 voimassa olleen tarkastussäännön mukaan
lautakunnan tuli arvioida myös hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunnan tehtävistä ja asemasta on säädetty kuntalaissa.
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee lautakunnassa käsiteltävät asiat ja vastaa lautakunnan päätösten toimeenpanosta.
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2	KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin tilinpäätös oli 24,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousluvut olivat sekä edellisiä vuosia että
myös talousarviossa arvioitua heikommat. Menot kasvoivat merkittävästi edellisen vuoden tasosta ja tulojen
kasvu (toimintatuotot ja verotulot) jäi arvioituakin heikommaksi. Edellisiltä vuosilta on kertynyt ylijäämiä niin,
että kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää
noin 571 miljoonaa euroa.
Oulun kaupungin vuoden 2012 tuloslaskelma sisältää
toimintatulojen ja -menojen osalta palvelujen tuottamisen muille uuden Oulun kunnille ja yhdistymiseen liittyviä tuloja ja menoja, joten täsmällisiä vertailuja edellisiin
vuosiin on vaikea tehdä. Konsernipalvelujen raportoinnin mukaan vanhan Oulun toimintatuotot olivat 380,6
miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 4 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua selittävät peruskunnan palvelu- ja asiakasmaksuihin sekä liikelaitosten palveluihin ja tuotteisiin tehdyt hintojen korotukset.
Verotulojen kertymä 500,4 miljoonaa euroa oli noin
6 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Vuoteen 2011 verrattuna kokonaisverotulot olivat
2,7 miljoonaa euroa eli 0,5 % pienemmät. Kunnan tuloveroa kertyi 16,6 miljoonaa euroa eli 3,8 % enemmän kuin
edellisenä vuonna. Sen sijaan yhteisöverojen kertymä
laski edellisestä vuodesta 20,2 miljoonalla eurolla, prosentteina -44,9 %.
Oulun verotulojen kehitys on jo useina vuosina poikennut muiden suurten kaupunkien kehityksestä. Vuonna
2012 suurten kaupunkien (vertailussa mukana 11 kaupunkia) kokonaisverotulot kasvoivat keskimäärin 1,4 %,
kunnan tuloveron muutos oli 4,0 % ja yhteisöveron -22,4 %
(lähde: Heikki Helin, Valtio velkaannuttaa kunnat, Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012, Helsingin kaupungin Tietokeskus 4/2013).
Verotulot vuosina 2005–2012
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Oulun saamat valtionosuudet ovat nousseet vuodesta
2009 noin 30 % ja olivat vuonna 2012 yhteensä 147,6 miljoonaa euroa. Kasvua selittää veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty
kustannustenjakotarkistus ja indeksitarkistus.
Kaupungin toimintamenot olivat konsernipalvelujen antaman tiedon mukaan vanhan Oulun osalta 1 018,4 miljoonaa euroa. Tässä luvussa eivät siis ole mukana muille
yhdistyville kunnille tuotettujen palvelujen kustannukset. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 71 miljoonaa
euroa, mikä tarkoittaa 7,5 %:n kasvua.
Vuosikatteen kehitys kuvaa hyvin kaupungin talouden tilan muutosta. Oletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen eikä käyttöomaisuuden piilevää korjausvelkaa synny, kunnan tulorahoitus
on riittävä. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä kaupungin
(peruskunta + liikelaitokset) poistot olivat 70,3 miljoonaa euroa ja vuosikate vain 39,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2005–2007 poistojen ja vuosikatteen suhdeluku oli
vielä kohtuullinen. Käänne on tapahtunut vuonna 2008.
Vuosi 2010 oli poikkeuksellinen, koska tuloja kertyi tuolloin asiakasmaksujen ja veroprosentin noston vaikutuksina arvioitua enemmän.
Vuosikatteet vuosina 2005–2012
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2.1 Kaupungin talouden tila
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Konserni

Jo usean valtuustokauden ajan kaupungin talouden tilaa on ohjattu ja seurattu samoilla talouden hallinnan
tunnusluvuilla. Vuonna 2012 jäivät kaikki talouden hallinnan tavoitteet toteutumatta. Vuonna 2010 toteutuivat
menojen kasvua lukuun ottamatta kaikki muut tavoitteet, syynä oli arvioitua paremmat vero- ja toimintatulot. Vuonna 2011 toteutui enää vain lainatasoa koskeva
tavoite.
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Talouden hallinnan tavoitteiden toteuma vuosina 2009–2012
Tavoite ja mittari

Toteuma 2009

Toteuma 2010

Toteuma 2011

494 €/as

856 €/as

566 €/as

267 € /as

19,4 as /htv

20,0 as/htv

19,5 as/htv

16,4 as/htv

1 977 €/as

2 2026 €/as

2 667 €/as

49 %

113 %

69 %

26 %

1 200 €/as

1 443 €/as

1 530 €/as

1 938 €/as

-605,9 milj. €

-629 milj. €

-675 milj. €

-719 milj. €

3,5 %

6,7 %

7,5 %

Kaupungin vuosikate €/asukas kasvaa
Asukasluku/ hlötyövuodet kasvaa
Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot/asukasluku
Investointien tulosrahoitus % kasvaa
keskim 100 %:iin vuosina 2009–2012
Asukaskohtainen lainamäärä vuonna 2012 enintään
1 750 €/asukas
Peruskunnan toimintakate on korkeintaan
-664 miljoonaa € vuonna 2012
Peruskunnan toimintamenot kasvavat 2010–2012
keskim. noin 2,7 % / vuosi

Toteuma 2012

Tarkastuslautakunta on vuosien 2009–2011 arviointikertomuksissaan kiinnittänyt huomiota
toimintamenojen voimakkaaseen kasvuun ja toisaalta tulojen, erityisesti verotulojen, kasvun alenemaan. Oulun verotulojen kasvu on ollut useita vuosia selvästi muiden suurten kaupunkien verotulojen kasvua pienempi. Talouden hallinnan tavoitteista ei toteutunut yksikään
vuonna 2012. Kehitys huonompaan suuntaan on näkynyt jo useana vuonna talouden tunnusluvuissa.

Talousarvion noudattaminen
Talousarvioon tehtiin poikkeuksellisen suuria korotuksia talousarviovuoden aikana. Tuloarvioita nostettiin
16,9 miljoonalla eurolla, josta suurimmat olivat kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetuslautakunnan tuloarvioiden korotukset. Menomäärärahoja korotettiin yhteensä 42,9 miljoonaa euroa, joista
suurimmat olivat sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunginhallituksen, opetuslautakunnan ja nuorisolautakunnan menomäärärahojen korotukset. Välitilinpäätöksessä oli ennakoitu yhteensä noin 30 miljoonan euron
peruskunnan menomäärärahojen korotustarve. Muutettuun talousarvioon nähden tuloja kertyi noin 0,5

miljoonaa euroa enemmän, ja peruskunnan toimintamenot jäivät noin 8 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion.
Koko kaupungin tasolla menomäärärahojen käyttö jäi
hieman alle muutetun talousarvion. Lautakuntatasoiset
menomäärärahojen sitovuudet ylitettiin kuitenkin yhteensä 4,3 miljoonalla eurolla, josta sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus on 3,9 miljoonaa euroa ja kaupunginhallituksen ja liikuntalautakunnan kummankin 0,2
miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta alitti sitovan toimintakatetavoitteen
0,4 miljoonalla eurolla.

Tarkastuslautakunta pitää asianmukaisena menettelynä sitä, että tarvittavia talousarviomuutoksia tehtiin jo talousarviovuoden aikana. Useana vuonna isojakin muutoksia on tuotu kaupunginvaltuuston käsittelyyn tilinpäätöksen jo valmistuttua. Välitilinpäätöksen perusteella
tulee pystyä ennakoimaan koko vuoden tuloarvioiden pitävyys ja loppuvuoden menomäärärahojen tarve. Nytkään ennakoinnissa ei täysin onnistuttu, joskin on otettava huomioon, että
vuosi oli hyvin poikkeuksellinen, kun vanha Oulu toteutti kaikkien viiden uuden Oulun kunnan palvelut.
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Investoinnit
Investointeihin käytettiin noin 155,3 miljoonaa euroa.
Niihin saatiin avustuksia 3,9 miljoonaa euroa, joten nettoinvestoinnit olivat 151,4 miljoonaa euroa. Investointeihin käytettiin yli 30 miljoonaa euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Suurin investoija oli Oulun Tilakeskus, joka käytti 37,3 miljoonaa euroa. Oulun Energia teki
investointeja 36,5 miljoonalla eurolla ja tekninen lautakunta 30,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitus käytti noin 15 miljoonaa euroa osakkeiden ja osuuksien hankintaan, tähän sisältyivät esimerkiksi 9 miljoonan euron
lisäys Pysäköinti Oy:n omaan pääomaan ja 3 miljoonaa
euroa OuluZone Oy:n pääomitusta sekä uusien tytäryhtiöiden pääomitukset.
Tilakeskuksen investoinneista suurimmat määrärahojen
käyttökohteet olivat Kastellin monitoimitalo (9,1 miljoonaa euroa), Hiirosenkodin peruskorjaus (5,4 miljoonaa
euroa) ja Kaukovainion koulun peruskorjaus (4,5 miljoonaa euroa). Oulun Energian investoinneista suurimmat kohdistuivat Laanilan ekovoimalaitokseen (13 miljoonaa euroa) ja Toppilan voimalaitosten uudistamiseen
(yhteensä 12,8 miljoonaa euroa). Teknisen lautakunnan
investointimäärärahojen käyttökohteista euromäärältään suurimmat olivat Kivikkokankaan ja Metsokankaan
Neitsytkorven katurakennustyöt sekä päällystys- ja ympäristötyöt Ritaharjussa ja Metsokankaalla. Erilliskohteista suurin oli Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet -hanke (käyttö 3,7 miljoonaa euroa).
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2.2 Konsernin talous
Oulu-konsernin tilinpäätös muodostuu kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tilinpäätösten yhdistelystä.
Konsernin tulos oli 17,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Alijäämää selittää ennen muuta kaupungin talouden tila. Tulos oli noin 44 miljoonaa euroa edellisen vuoden tulosta heikompi. Suurin vaikutus -34 miljoonaa euroa oli
peruskunnalla, ja muut merkittävät olivat Oulun Energia
liikelaitos -6,5 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri -6,2 miljoonaa euroa. Tytäryhtiöiden tilinpäätökset olivat edellisen vuoden tasoa. Konsernin
talouden tilaa kuvaavat tunnusluvut ovat kaupungin
vuoden 2012 heikoista talousluvuista huolimatta kuitenkin edelleen kohtuullisen hyvät. Konsernin lainakannasta oli vuoden 2012 lopussa noin puolet kaupungin ja
puolet tytäryhtiöiden lainoja. Vielä vuoden 2011 lopussa
yli puolet lainakannasta oli tytäryhtiöillä.

100

120

%

Miljoonaa euroa

Kaupungin investointitaso vuosina 2005–2012
ja investointien tulorahoitusprosentit

Merkittävimmät poikkeamat investointisuunnitelmasta olivat Teknisen keskuksen maanhankinnan määrärahasta käyttämättä jäänyt 2,2 miljoonaa euroa, katujen, teiden ja siltojen rakentamisessa käyttämättä jäänyt
1,3 miljoonaa euroa ja vastaavien kohtien erillismäärärahasta käyttämättä jäänyt 1,6 miljoonaa euroa. Suurimmat alitukset olivat Ruskotunturin kulkuyhteyden,
Poikkimaantien rakentamisen ja Limingantullin kunnallistekniikan investointihankkeissa. Tilakeskukselta
jäi käyttämättä rakennushankkeiden erillisinvestointien
määrärahaa 8,7 miljoonaa euroa. Suurin hankekohtainen poikkeama oli Kontinkankaan sairaalarakennusten
hanke, josta jäi käyttämättä 5,9 miljoonaa euroa. Hankkeen työt saadaan aloitettua vasta vuoden 2013 alussa.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Investoinnit milj. euroa

79

119

160

157

144

108

121

155

investointien tulorahoitus%

123

90

61

51

49

113

69

26

0

Konsernitasolla investointeihin käytettiin 206,5 miljoonaa euroa, josta kaupungin investointien osuus oli 155,3
miljoonaa euroa. Tytäryhtiöt pystyivät rahoittamaan investointeja tulorahoituksella selvästi enemmän kuin
kaupunki, joten konsernin investointien tulorahoitusprosentti oli 45 %, kun kaupungin vastaava tunnusluku
oli vain 26 %.

Oulun kaupungin ja Oulu-konsernin talouden tunnuslukuja vuosilta 2011 ja 2012
Tunnusluku

Vuoden 2011 tilinpäätös
Kaupunki

Konserni

Vuoden 2012 tilinpäätös
Kaupunki

Konserni

Investointien tulorahoitus %

69 %

79 %

26 %

45 %

Omavaraisuusaste %

73 %

63 %

71 %

61 %

220,0 milj. €

506,5 milj. €

283,9 milj. €

568,2 milj. €

1 530 €/as

3 521 €/as

1 938 €/as

3 979 €/as

Lainakanta milj. euroa
Lainaa euroa/asukas

Oulu-konsernin lainakanta oli yhdentoista suurimman
kaupungin vertailussa pienin tarkasteltuna tunnusluvulla euroa asukasta kohti. Myös omavaraisuusaste (61 %)

oli paras tässä vertailussa. Konsernitaseen loppusummalla mitattuna Oulu-konserni oli vuonna 2012 kuudenneksi suurin.
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2.3 	Toiminnan ja talouden
kehittämisohjelman
tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2009 Oulun
kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelman,
jonka tavoitteet ja toimenpiteet ajoittuivat vuosille 2010–
2012. Tavoitteista ovat vuoden 2012 loppuun mennessä
toteutuneet kunnallisen tuloveroprosentin, kiinteistöverojen ja asiakasmaksujen korotuksia koskevat linjaukset
sekä osittain investointien tasoa ja henkilöstön kannustinjärjestelmää koskevat tavoitteet. Toteutumatta jäivät
menojen kasvun hillitsemistä ja lainakantaa koskevat tavoitteet. Menojen kasvua oli tarkoitus hillitä rakenne- ja
toimintatapamuutoksilla.
Palveluverkkoa ja omistajapolitiikkaa koskevat uudistukset siirtyivät sittemmin osaksi viiden kunnan yhdistymisen ja uuden Oulun toiminnan valmistelua, joten
kehittämisohjelma ei näiden tavoitteiden osalta voinut
toteutua. Vuoden 2013 alussa tilanne on se, että uuden
Oulun palvelumallia 2020 käsitellään alkuvuoden 2013
aikana ja omistajapoliittisten linjausten tarkistukset ja
uudelleen määrittely on valmisteltu, mutta päätöksenteko on niidenkin osalta siirtynyt vuodelle 2013.

Tulojen ja menojen kehitystä koskevien tavoitteiden toteuma on ollut vuosina 2010 ja 2011 samanlainen kuin
ohjelman viimeisenä vuonna 2012. Asiakasmaksuja ja
palvelujen taksoja on korotettu vuosittain kehittämisohjelman linjausten mukaisesti. Toimintamenojen kasvun hillitsemistä koskeva tavoite sen sijaan ei toteutunut. Vuonna 2010 peruskunnan toimintamenojen kasvu
oli tosin vain 3,5 %, kun vuonna 2011 se oli 6,7 % ja vuonna 2012 jo 7,5 % (sisältää vain vanhan Oulun menot). Tavoiteltuun keskimääräiseen menojen 2,7 %:n kasvutasotavoitteiseen ei siis päästy yhtenäkään vuonna.
Kehittämisohjelmaan sisältyi myös elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyyden parantamiseen liittyviä tavoitteita ja toiminnan linjauksia. Ne on sittemmin siirretty
kaupunkistrategian ja BusinessOulu liikelaitoksen tavoitteisiin ja toimenpiteet BusinessOulun hoidettaviksi.
Tuloksista ei ole erikseen raportoitu kaupungin toimintakertomuksessa, joten toteutuminen on pääteltävä kaupunkistrategian toteumatiedoista (arviointikertomuksen
luvussa 3 on tästä lyhyt selonteko) ja BusinessOulun
toimintakertomuksesta (käsitelty arviointikertomuksen
kohdassa 4.5).

Tarkastuslautakunta toteaa, että kokemusta kehittämisohjelman kaltaisen asiakirjan toimivuudesta ei saatu, kun viiden kunnan yhdistymisen valmistelu ja toteuttaminen siirsivät ohjelman keskeisten osien kuten palvelurakenneuudistuksen ja omistajapoliittisten linjausten
valmistelua ja päätöksentekoa. Ohjelman vaikuttavuutta ei siten voi tarkastella. Tulojen kasvuun liittyvät linjaukset toteutuivat, mutta menojen kasvun hillitsemisessä ei onnistuttu. Tavoiteltuun menojen 2,7 %:n keskimääräiseen kasvuun ei päästy vuosina 2010–2012.
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3	KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUMINEN
Tarkastuslautakunta arvioi, että kaupungin toiminta on
ollut kaupunkistrategian tavoitteiden mukaista, vaikkakin kolmannes vuoden 2012 strategisista tavoitteista jäi toteutumatta. Noin puolet tavoitteista toteutui,
joten toteuma on jonkin verran edellistä vuotta parempi. Lautakunnan arvio on kriittisempi kuin kaupungin

toimintakertomuksessa esitetty näkemys kaupunkistrategian toteutumisesta.
Vuodeksi 2012 oli määritelty myös uuden Oulun siirtymävaiheen strategiset tavoitteet, joista merkittävä osa
oli samoja kuin Oulun kaupunkistrategiassa.

Kaupunkistrategian ja siirtymävaiheen strategian tavoitteiden toteuma vuonna 2012
Näkökulma

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Oulun kaupunkistrategia

Toteutui

Tieto ei ole
käytettävissä

Ei toteutunut

Toteutui

Tietoa ei ole
käytettävissä

Ei toteutunut

15

5

6

11

5

4

-

8

5

-

7

10

2

2

6

5

3

1

3

2

4

-

-

26

10

18
26

10

14

48 %

19 %

33 %

52 %

20 %

28 %

Talous
Prosessit, rakenteet ja
toimintatavat
Henkilöstö
Tavoitteita yht. 54

Uuden Oulun siirtymävaiheen
strategiset tavoitteet

Tavoitteita yht. 50
Osuus tavoitteista

Kaupunkistrategian tavoitteista jäi toteutumatta useita väestön elämänhallintaan, hyvinvointiin ja terveydentilan paranemiseen liittyviä strategisia tavoitteita,
esimerkkeinä sairastavuusmittari, vanhusten kotona
selviytyminen ja lähidemokratiatoimintaan osallistuneiden määrä. Nämä tavoitteet eivät toteutuneet myöskään
edellisinä vuosina. Aikaisempina vuosina ovat jääneet
toteutumatta myös useat talouden hallinnan tavoitteet
ja osa yhdenvertaisen ja vaikuttavan palvelujärjestelmän tavoitteista. Nyt talouden hallinnan tavoitteista yksikään ei toteutunut.
Tavoitteista ja mittareista noin viidennes oli määritelty
niin, että toteutumisesta ei ole käytettävissä ajantasaista tietoa vuosittain tai raportointi tilanteesta on muutoin
puutteellista. Tällaisia ovat esimerkiksi työpaikkojen ja
yritysten määrän kasvua koskevat tavoitteet. Ilmastomuutoksen hillinnän strategisesta tavoitteesta johdetut
vuositavoitteet ja mittarit eivät puolestaan täysin vastaa
strategisen tavoitteen sisältöä, joten toteutumista on
vaikea arvioida.

Elinkeino- ja työllisyyspoliittisista tavoitteista toteutuivat
elinkeinojen kehittämistoimia koskevat tavoitteet, sen
sijaan nuorisotyöllisyyden paranemista ja nuorten yhteiskuntatakuuta koskevat tavoitteet eivät toteutuneet.
Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuuden ja tapahtumahankinnan edistämisen ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan tavoitteet toteutuivat paremmin kuin edellisinä vuosina.
Siirtymävaiheen strategisista tavoitteista eivät toteutuneet samansisältöiset kuntalaisten hyvinvointia, nuorisotyöttömyyden alentamista, talouden hallintaa ja palvelujärjestelmän kehittämistä koskeneet tavoitteet kuin
vastaavat kaupunkistrategiaan sisältyneet tavoitteet.
Vain siirtymävaiheen strategiaan sisältyneitä toteutuneita tavoitteita olivat uuden Oulun toimintamallia ja henkilöstöä koskeneet tavoitteet.
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4	TALOUSARVIOSSA ASETETTUJEN
	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
4.1	Konsernipalvelut
Konsernipalveluille on vuoden 2012 talousarviossa asetettu tavoitteet, jotka ovat täysin samat kuin koko kaupunkia koskevat uuden Oulun siirtymävaiheen
strategiset tavoitteet. Toimintakertomuksessaan konsernipalvelut ei raportoi näiden tavoitteiden toteutumisesta. Sen sijaan toimintakertomuksessa on kuvattu eri
tehtäväalueiden toimintaa ja aikaansaannoksia vuonna
2012. Tiivistelmä siirtymävaiheen strategisten tavoitteiden toteumasta on esitetty arviointikertomuksen luvussa 3.

4.2 Hyvinvointipalvelut
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Hyvinvointipalveluiden strategiset tavoitteet toteutuivat aikaisempaa paremmin. Taloudelle, lastensuojelulle, hoito- ja palvelutakuulle ja kotona asuvien vanhusten
määrälle asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu.
Tavoitteista sairastavuusindeksi, josta myös kaupungin
ulkopuoliset tahot ovat vastuussa, pysyi korkealla edellisten vuosien tapaan. Vanhustyötä koskeva tavoite on
käsitelty kappaleessa 6.1 Ikäihmisten hyvinvointi.

Talouden hallinta
Menojen kasvua ei saatu hillittyä. Tilaaja ja tuottaja laativat keväällä 2012 yhteisen talouden ja toiminnan kehittämisohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena oli saada
kustannusten nousu taittumaan palvelurakenneuudistusten avulla. Tilinpäätöksessä menojen kokonaiskasvu
oli noin 9 % ja kasvu asukasta kohden 7,4 %. Ylitys alkuperäiseen talousarvioon oli 29,4 miljoonaa euroa. Merkittävin menojen ylitys oli lastensuojelussa 4,5 miljoonaa euroa.

7,2 %. Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrisen
laitoshoidon kasvu on vuodesta 2011 ollut 21,4 % alle 18-vuotiasta kohden. Myös psykiatrian laitoshoitoa
on ostettu sairaanhoitopiiriltä aiempaa enemmän. Psykiatrinen laitoshoito on kasvanut 8,5 %, käyttö nousi erityisesti aikuispsykiatriassa. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden palveluketjun toimivuudessa on ollut myös
ongelmia. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti joulukuussa yhteensä 105 asiakasta. Lisäksi Oulussa on pitkäaikaistyöttömyys ja erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus noussut. Työmarkkinatuen
menot kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa vuoteen 2011 verrattuna. Kesken on vielä mielenterveyspalveluiden rakennemuutos, jota viedään eteenpäin yhdessä PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on
Oulun mielenterveyspalveluiden avopalveluiden kehittäminen. Avoterveydenhuollon palvelujen kilpailuttaminen saatiin päätökseen keväällä 2013.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Hyvinvointipalveluissa talousarvion sitovien määrärahojen ylityksiä on tapahtunut uudessa Oulussa seuraavasti: oma toiminta 2,7, erikoissairaanhoito 1,0 ja
lakisääteiset menot 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettiin vuoden aikana määrärahoja 25,6 miljoonaa euroa, josta lisättiin omaan toimintaan 14,2, erikoissairaanhoitoon 10,9 miljoonaa ja
lakisääteisiin menoihin 0,6 miljoonaa euroa. Uudessa
Oulussa menojen toteutuma hyvinvointipalveluissa oli
544,7 miljoonaa euroa (ilman hankkeita).
Tulojen toteuma uudessa Oulussa oli 143,9 miljoonaa euroa. Tuloja kertyi 5,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Tulojen lisääntyminen johtuu lähinnä
terveydenhuollon asiakasmaksutulojen ja perustoimeentulotuen valtionosuuden korvausten kasvusta. Tulot alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 0,5 miljoonaa
euroa.

Palvelurakenteen muutoksia pyrittiin saamaan aikaan
lastensuojelussa, lasten- ja nuorten psykiatrisessa laitoshoidossa, aikuisten psykiatrisessa laitoshoidossa sekä ikäihmisten palveluketjujen toimivuudessa. Kehittämisohjelmaan sisällytettiin myös avoterveydenhuollon
kilpailuttaminen ja toimia työmarkkinatukimenojen vähentämiseksi.

Oulun sitovuustasot

Toiminnan ja talouden toimenpideohjelmassa sovittuja toimenpiteitä on viety eteenpäin, mutta tulokset eivät
näy vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Vuonna 2011 alkanut
lastensuojelun laitoshoidon kasvu jatkui. Kasvun raportoidaan olleen laitoshoidossa 33,1 % ja perhehoidossa

Alkuperäiseen talousarvioon nähden määrärahojen ylitys oli yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Määrärahojen lisäyksiä tehtiin 22,7 miljoonaa euroa (oma toiminta 12,8,
lakisääteiset menot 1,5 ja erikoissairaanhoito 8,5 miljoonaa euroa).

Oulussa menot ylittyivät määrärahalisäysten jälkeen
omassa toiminnassa 4,1, erikoissairaanhoidossa 0,3 ja
lakisääteisissä menoissa 0,2 miljoonaa euroa. Menojen
ylitys oli yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Tulot ylittyivät
0,3 miljoonaa euroa.
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Oulun hyvinvointipalveluiden menojen toteuma
tilinpäätöksessä 2012

Oma toiminta

Erikoissairaanhoito

263,2

123,8

16,9

8,8

Lakisääteiset menot 30,3 1,7

Alkuperäinen talousarvio
(milj. €)
Poikkeama alkuperäiseen
talousarvioon (milj.€)
Ylitys alkuperäiseen
talousarvioon yhteensä 27,4

Talous toiminta-alueittain
Sosiaalisen hyvinvoinnin palveluissa tulojen toteuma
oli 16,9 ja menojen toteuma 111,8 miljoonaa euroa. Lastensuojelu- ja työmarkkinatukimenojen lisäksi kasvoivat mielenterveystyön kokonaiskustannukset 3,6 miljoonaa euroa (10,3 %) vuoteen 2011 verrattuna. Tämä
johtuu siitä, että asumispalveluita järjestämällä on pyritty vähentämään painetta psykiatristen laitospaikkojen
lisäkasvuun ja ympärivuorokautisesta hoidosta siirtyminen asumispalveluihin on ollut ennakoitua suurempaa.
Menoja kasvatti myös vammaispalvelulain mukaisesti palveluita saavien määrä, joka lisääntyi 7,8 %. Menomäärärahat ylittyivät sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueella yhteensä 1,2 ja tulomäärärahat alittuivat 0,2
miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.
Alkuperäiseen talousarvioon nähden määrärahat ylittyivät 10,9 miljoonaa euroa.
Terveyspalvelujen tulojen toteuma oli 12,6 ja menojen
toteuma omassa toiminnassa 119,4 ja erikoissairaanhoidossa (ostot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä)

132,6 mil
joonaa euroa. Ylitys muutettuun talousarvioon verrattuna oli menomäärärahoissa 3,8 ja tulomäärärahoissa 0,5 miljoonaa euroa. Terveyspalveluissa lyhytaikaisen sairaalahoidon osuus menojen ylityksestä
oli suurin 0,9 miljoonaa euroa. Muutoin ylitykset koostuvat suun terveydenhuollon erityishoidon yksiköstä, yhteispäivystyksestä, mielenterveyspalveluiden laitoshoidosta, tilaongelmista johtuvista vuokrakustannuksista,
saamatta jääneistä asiakasmaksuista ja oman palvelutuotannon laskuttamattomista kalliista lääkkeistä, terapioista ja hoitotarvikkeista. Terveyspalveluissa kysynnän kasvu johtuu osaksi siitä, että Oulun yliopistollinen
sairaala on vähentänyt strategian mukaisesti omia sairaalasijoja ja potilaat ohjautuvat jatkohoitoon muihin
sairaaloihin yhä varhaisemmin. Erikoissairaanhoidossa
(ostot) somaattisen sairaanhoidon kustannukset kasvoivat 2,6 % ja psykiatrian, erityisesti aikuis- ja yleissairaalapsykiatrian 24,8 % edelliseen vuoteen 2011 verrattuna.
Ikäihmisten hyvinvoinnin tulojen toteuma oli 13,9 ja menojen toteuma 76,8 miljoonaa euroa. Menot alittuivat
0,6 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, koska tehostettua palveluasumista ei pystytty järjestämään suunniteltua määrää. Tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.

Asukaskohtainen kustannuskehitys
Sosiaali- ja terveyslautakunnan strategisena tavoitteena
on ollut pitää asukaskohtainen kustannuskehitys korkeintaan julkisten menojen hintaindeksinousun tasoisena. Tähän tavoitteeseen ei päästy vuonna 2012. Valtuustokaudella 2009–2012 tavoite on saavutettu ainoastaan
vuonna 2010. Asukaskohtaiset kustannukset nousivat 7,4 % vuodesta 2011. Julkisten menojen hintaindeksi kuntataloudessa (peruspalvelut) nousi 3,2 prosenttia
vuonna 2012.

Tarkastuslautakunnan mielestä kehittämisohjelman toimenpiteet eivät ole vielä vaikuttaneet nykyiseen menojen kasvuvauhtiin, joka oli 9 %. Tarkastuslautakunta korostaa, että on
tärkeää saada hyvinvointipalveluiden talous ja toiminta tasapainoon ja viedä kehittämisohjelmaa edelleen suunnitellusti eteenpäin.

Lapsiperheiden hyvinvointi
Tavoite saada kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten
määrä kääntymään laskuun ei toteutunut. Sijoitettujen
suhteellinen osuus 0–17-vuotiaista oli 1,41 vastaavan luvun ollessa vuonna 2011 1,32. Kaikkiaan kodin ulkopuolisten sijoituspaikkojen tarve on lisääntynyt 12,6 %, joka tarkoittaa 40 kokovuotista sijoituspaikkaa enemmän
kuin viime vuonna. Perheiden pahoinvointi näkyy kiireellisten sijoitusten määrässä, joka on noussut 13,4 % viime
vuodesta. Tilinpäätösraportin mukaan lastensuojelun

piirissä olleiden lasten määrä kokonaisuutena ei noussut edelliseen vuoteen verrattuna.
Sijoitukset on tehty laitospainotteisesti, mikä ei tue avohoitopainotteista strategiaa. Laitoshoidossa kasvu oli
33,1 % ja perhehoidon kasvu 7,2 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Laitoshoidossa lastenkotihoidon oma toiminta kasvoi 9 % ja ostot 47,5 %. Omissa lastenkodeissa palvelutuotanto raportoi olevan vajaakäyttöä. Osittain
tämä johtuu siitä, että päivystyksellisissä vastaanottokodeissa täytyy olla lakisääteinen henkilöstömitoitus,
osaksi ostopalveluihin ohjauksesta.
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Laitospainotteisuus on tiedostettu ja laitoskasvua on
pyritty hillitsemään myös osana hyvinvointipalveluiden
omaa talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaa. Lastensuojelu raportoikin 20 ostospalvelupaikan määrän
laskusta vuoden loppuun mennessä. Lisäksi raportoitiin,
että omien lastenkotien käyttöä on pyritty tehostamaan
ja ensisijaisesti lapset pyritään sijoittamaan kaupungin
omille laitospaikoille.
Lastensuojelun avohoito ja laitoshoito
(oma toiminta ja ostopalvelut)
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Kaijonharjussa ja Höyhtyällä, joissa keskimääräinen jonotusaika vaihteli 30–35 päivään. Hoitajalle ajan sai hieman nopeammin, 26–33 päivässä. Nopeimmin lääkärin
vastaanotolle pääsi Rajakylässä keskimäärin 18 päivässä ja hoitajalle lyhin jonotusaika oli Ylikiimingissä keskimäärin 4 päivää.
Valtuusto myönsi terveydenhuollon vastaanottotoiminnan jonojen lyhentämiseen vuodeksi 2012 1,4 miljoonan
euron määrärahan, joka kohdennettiin muun muassa
terveyskeskuslääkärityövoimaan sekä omahoitopalvelujen käytön lisäämiseen. Jonot saatiin vuoden 2012 aikana pysymään enintään kuukauden mittaisina. Hoitoon
on lain mukaan päästävä kolmessa kuukaudessa. Asiakkailla on 1.5.2011 alkaen ollut myös mahdollisuus terveydenhoitolain mukaan valita itse terveysaseman, jota
käyttää.
Terveysasemien kiireettömien vastaanottoaikojen
keskiarvoseuranta 2012–2013 (tammi–maaliskuu)
Hoitoon on päästävä 3 kuukauden kuluessa
35

Tarkastuslautakunnan mielestä lastensuojelun kodin ulkopuolisten sijoitusten
12,6 %:n kasvu on huolestuttava. Sijoitukset on lisäksi tehty laitospainotteisesti. Lastenkotihoito on kohonnut 33,8 %
edellisestä vuodesta, josta ostopalveluiden kasvua on ollut 47,5 %. Tarkastuslautakunnan mielestä omien laitospaikkojen
käyttöä on tehostettava ja tarkastuslautakunta korostaa, että keinoja perheiden hyvinvoinnin kohentamiseksi pitää edelleen
kehittää.

Hoito- ja palvelutakuun määräajat
Hoito- ja palvelutakuiden määräajoissa on pääosin pysytty. Poikkeamista raportoitiin ajoittain henkilöstön
sairastaessa. Lisäksi poikkeamia oli edellisen vuoden
tapaan ikäihmisten hyvinvointipalveluissa, jossa sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi toteutui 92-prosenttisesti ja kotisairaanhoidon hoitotakuu
88-prosenttisesti. Sairaalasta kotiutuville kotihoidon palvelut on saatu kuitenkin järjestettyä saman päivän aikana.
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Hoitoon pääsy ei toteutunut lakisääteisessä määräajassa kolmessa kuukaudessa gastroenterologisissa tähystystutkimuksissa, joiden jono oli pisimmillään 5 kuukautta.
Mielenterveyspalveluissa kiireetön hoito on saatu pääosin järjestettyä lain sallimissa rajoissa. Lakisääteisen
määräajan ylittäneissä oli enimmillään 7 henkilöä 12 kuukauden tarkastelujaksolla. Maaliskuussa 2013 oli jonossa
5 nuorta (yli 3 kk jonottanutta) ja syynä mielenterveystoimiston henkilökunnan sairaslomat.
Aikuispsykiatrian, lasten- ja nuorisopsykiatrian
sekä perheneuvolan alle 23-vuotiaiden jonotilanne
huhtikuu 2012–maaliskuu 2013 (tilanne 31.3.2013)
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Hoitoon pääsy vaihtelee vuoden mittaan terveysasemittain, vaikka pyrkimys on mahdollisimman tasavertaiseen
ja -laatuiseen palveluun. Keskimääräinen jonotusaika
oli tammikuussa 2013 lääkärille 26 päivää ja hoitajalle 12 päivää. Keskiarvoseurannan mukaan hankalinta
oli päästä lääkärin vastaanotolle Tuirassa, keskustassa,
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Kiireettömään hoitoon pääsyn jonotusaika vaihtelee.
Vuoden 2013 alussa aikuispsykiatriassa keskimääräinen jonotusaika oli aikuisilla 76 vuorokautta ja nuorilla,
23 vuotta täyttäneillä, 71 vuorokautta. Nuorisopsykiatriassa ja lastenpsykiatriassa ei ole ollut hoitojonoa. Perheneuvolassa mielenterveydellisin lähetesyin jonotusaika alle 12-vuotiailla lapsilla oli keskimäärin 30, nuorilla
13–17-vuotiailla 26 ja 18–22-vuotiailla 18 vuorokautta.
Avopäihdepalveluissa jonotusajat alkuvuodesta olivat
noin 10, korvaushoidossa 62, vieroitushoidossa 25 ja
päihdekuntoutuksessa 13 vuorokautta.
Palvelutakuun raportoidaan toteutuneen pääsääntöisesti kaikilla sosiaalipalveluiden alueilla. Ongelmista
on kuitenkin ajoittain raportoitu kaupungin kotisivuilla. Influenssakauden aiheuttaman tilanteen vuoksi toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika oli pidempi kuin
lain sallima seitsemän päivää, esimerkiksi maaliskuussa 2013. Myös omahoitopalvelun sähköinen päätöskysely oli pois käytöstä.

Sairastavuusindeksi
Oulussa sairastavuusindeksi oli 107,8 vuonna 2011. Oululaisten terveydentila on huonompi kuin suomalaisten
keskimäärin ja noin kahdeksan pistettä korkeampi kuin
sairastavuus Suomessa. Sairastavuusindeksin vaihteluväli vuosien 2008–2011 aikana on ollut 107,5–107,8 välillä.
Tavoitteena oli, että sairastavuusindeksi on korkeintaan
kuuden suuren kaupungin keskiarvossa. Kuuden suurimman kaupungin keskiarvo oli 93,0. Indeksissä vakioidaan ikä, minkä avulla vertailusta poistetaan alueiden
erilaisten ikärakenteiden vaikutus sairastavuuteen. Indeksin julkaisee vuosittain Kansaneläkelaitos.
Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee
sairastavuusindeksin, joka on tarkoitettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun tarkasteluun. Indeksin arvo
on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Koko maassa sairastavuusindeksi on 100. Oulussa
mielenterveysindeksi ja dementiaindeksi ovat korkealla
koko maan indeksiin verrattuna.

4.3 Hyvinvointipalveluiden
	palvelutuotanto
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Palvelutuotannossa kahdeksasta tavoitteesta toteutui
kolme. Tuotannon tavoitteiden tarkastelua vaikeuttaa
se, että tavoitteita ei ole täsmällisesti määritelty. Seuraavana on käsitelty taloudelle, palvelurakenteelle ja henkilöstön hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita, jotka jäivät
tuotannossa toteutumatta tai toteutuivat osittain.

Ennakoiva ja hallittu talous
Palvelutuotanto on kokonaisuudessaan valtuustoon näh
den sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakate 0. Toimintakate jäi tilinpäätöksessä alijäämäiseksi 2,9 miljoonaa
euroa. Toimintakatteen alijäämät ovat vuosilta 2009–
2011 yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (päivähoito mukana). Kaupunginvaltuuston päätöksellä alijäämää ei tarvitse kattaa kyseisiltä vuosilta. Vuoden 2012 alijäämän
ennakoitiin palvelutuotannossa jäävän -2,5 miljoonaan
euroon ja sitova toimintakate muutettiin valtuuston päätöksellä ennakoidun suuruiseksi. Tilinpäätöksessä toimintakate poikkesi 360 000 euroa sitovasta toimintakatteesta.
Palvelualueista suurin alijäämä syntyi ikäihmisten hyvinvointipalveluissa, 2,0 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon toimintakate oli 0,04 miljoonaa ylijäämäinen ja
sosiaalinen hyvinvointi 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Sosiaalisessa hyvinvoinnissa toimintakatteen alijäämä
on kertynyt avopalveluista ja lastensuojelusta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on käytetty ostolääkäreitä
merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna ja lastensuojelussa omat lastenkodit toimivat vajaakäytöllä.

Terveyspalveluiden toimintakate jäi ylijäämäiseksi suun
terveydenhuollon (0,76 milj. €) ja Oulun kaupunginsairaalan (1,2 milj. €) tehtyä ylijäämäisen tuloksen. Suurin
alijäämä 2,2 miljoonaa euroa tehtiin avoterveydenhuollossa terveysasemien terveysneuvonnassa, kouluterveydenhuollossa ja vastaanottotoiminnassa. TerveysaseTHL:n sairastavuusindeksi 2012 Oulu, ikävakioitu
mien lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalveluiden
(koko maa 100)
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Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa toimintakatteen alijäämä syntyi pääosin laitoshoidosta. Laitoshoidon osuus
koko palvelualueen alijäämästä oli noin 91 % (noin 1,78 milj. €). Laitoshoidon toteutunut hoitopäivän kustannus oli 151,03 euroa ja kasvua edellisvuoteen oli 7 %.

Tarkoituksenmukainen palvelutuotantorakenne
Tuottavuuden kehittyminen
Hyvinvointipalveluiden kehittämisohjelmassa palvelutuotannon oli omilla toimilla pyrittävä tuottavuuden kasvuun. Tuottavuus ei ole kuitenkaan kasvanut odotetusti. Menot asiakasta kohden ovat nousseet. Tunnusluvun
muutos edellisestä vuodesta oli + 7,4 % (2011 + 5,3 %).
Ainoastaan sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueella menot asiakasta kohden laskivat 2,2 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
Menot /asiakas palvelualueittain vuonna 2012

Tuottaja

7,4 %

Ikäihmisten hyvinvointi

3,4 %

Terveyspalvelut

11,2 %
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palvelutuotannossa on muutosprosentti kuluvan vuoden ja edellisen vuoden välillä. Tuottavuuden mittaamisessa ongelmana on, että tunnusluku ei ota huomioon
asiakasrakenteen muutoksia.
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Lähde: Hyvinvointipalveluiden palvelutuotannon talouden ja
toiminnan seuranta joulukuu 2012

Muut tuottavuuden tunnusluvut, kuten toteutunut työpanos suhteessa palkalliseen työpanokseen jäi koko tuotannossa negatiiviseksi 0,2 % (2011 +0,1 %).
Samoin tunnusluku asiakkaiden määrä suhteessa palkalliseen työpanokseen oli negatiivinen 3,1 % (-3,6 %
vuonna 2011). Tuottavuutta kuvaavana tunnuslukuna

Tavoitteena on ollut palveluohjauksen tehostuminen ja
mittarina hoito ja palvelusuunnitelmien tekeminen (%)
sekä avo- ja laitospalveluiden suhde.
Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisestä on määräykset sosiaalihuollon asiakaslaissa ja terveydenhuoltolaissa. Lakimuutosten myötä palvelusuunnitelmien
merkitys on korostunut entisestään. Tuotannon palvelualueella tavoitteena oli, että suunnitelmat on tehty. Tavoite ei täysin toteutunut. Aikuissosiaalityön ja Työvoiman palvelukeskuksessa asiakassuunnitelmat on tehty
57-prosenttisesti ja lastensuojelussa 81-prosenttisesti.
Asumis- ja päivätoiminnan kuntoutussuunnitelmista on
tehty 25 %. Päihdepotilaan hoitosuunnitelmista on tehty
49 % avohoidossa ja 72 % laitoshoidossa oleville. Mielenterveyspotilaille on hoitosuunnitelmista tehty 62 % avohoidossa ja 72 % laitoshoidossa oleville.
Tärkeänä strategisena tavoitteena tuottavuuden lisäämiseksi palvelualuilla on pidetty siirtymistä palvelualueittain avohoitopainotteisiin ja kevyempiin palveluihin.
Myös osana talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaa
on haettu keinoja avopalveluiden lisäämiseen. Tuotannon kokonaistilanteesta ei tilinpäätöksessä raportoida.
Ainoastaan todetaan, että ikäihmisten hyvinvointipalveluissa avopalveluiden asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista (yli 65-vuotiaat) on sama kuin edellisenä vuonna
87 %. Tilinpäätöstiedoista voidaan kuitenkin todeta, että
lastensuojelussa, aikuispsykiatriassa ja vanhustenhoidossa laitoshoito on edelleen yleistä.

Tarkastuslautakunnan mielestä tuotannossa ei ole pystytty tekemään tarpeeksi tehokkaasti rakennemuutoksia. Tilaajan ja tuottajan yhdessä laatimassa toiminnan ja talouden kehittämisohjelmassa suunnitellut rakenteelliset muutokset ja toimet menojen hillitsemiseksi ja
tuottavuuden parantamiseksi eivät tuottaneet tulosta. Palveluverkon kriittistä tarkastelua
tarvitaan palvelutuotannossa edelleen.

Henkilöstö
Sairauspoissaoloissa tavoiteltiin 5,1 %:n sairauspoissaolojen määrää maksimityöpanoksesta, mutta sairauspoissaolot olivat 5,8 % tuotannon työpanoksesta. Sairauspoissaolot eivät vähentyneet tavoitteen mukaisesti.

Henkilöstöä koskevina tavoitteina seurataan myös henkilöstömenoja suhteessa toteutuneeseen työpanokseen
ja täydennyskoulutuspäiviä. Palvelutuotanto ei ole asettanut mittareille tavoitearvoa, mutta raportoi henkilöstömenojen suhteessa työpanokseen kasvaneen 5,2 %
vuodesta 2011 ja täydennyskoulutuspäiviä on ollut työntekijää kohden 3,2 päivää.
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4.4	Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Opetuslautakunnan, nuorisolautakunnan, liikuntalautakunnan ja kulttuurilautakunnan toiminta päättyi vuoden 2012 lopussa.

Opetuslautakunta
Opetuslautakuntaan kuuluivat vuonna 2012 varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, erityisen tuen keskus ja opetuksen tukipalvelut. Muista kunnista palvelujen järjestäminen siirtyi opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Oulun toteutettavaksi 1.8.2012.
Opetustoimen tavoitteista jäivät toteutumatta taloudelle
ja työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet. Myös huoneneliöiden määrä oppilasta kohden oli tavoitetta korkeampi.
Kolmasosa opetustoimen tavoitteista kohdistui varhaiskasvatuspalveluihin, joka vuoden 2012 alusta liitettiin
opetustoimeen. Varhaiskasvatus oli tarkastuslautakunnan työohjelmassa arviointikohteena ja sitä käsitellään
erikseen kappaleessa 7.1 Varhaiskasvatuspalvelut.
Oulussa opetustoimen menot (ilman hankerahoitusta)
ylittivät muutetun talousarvion 1,1 miljoonaa euroa. Tulot olivat 37 000 euroa muutettua talousarviota suuremmat. Määrärahoja korotettiin vuoden aikana 5,1 miljoonaa euroa. Menojen ylityksen syynä olivat ennakoitua
suuremmat henkilöstömenot osassa yksiköitä (erityisen
tuen keskus ja perusopetus), palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden ostot sekä avustusten alittuminen. Perusopetuksessa suurimmat ylitykset tulivat koulukuljetuksista,
aineista ja tarvikkeista sekä vuokrista.
Uuden Oulun menot alittivat muutetun talousarvion
1,1 miljoonaa euroa ja tuloja saatiin 2,1 miljoonaa euroa
vähemmän tulotavoitteeseen verrattuna. Varhaiskasvatuksen osuus tulojen alittumisesta oli 1,7 miljoonaa euroa. Menojen ja tulojen alitukseen vaikuttivat laskelmat
muiden kuntien tuloista ja menoista, jotka eivät toteutuneet suunnitellusti. Lakisääteiset tulot alittuivat ja eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut (varhe-maksut) kirjattiin kuntien kirjanpitoon Oulun
sijaan.
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toteutumiseen vaikuttaa valtuuston päätös, ettei Kuivasjärven ja Sanginsuun kouluista luovuta ennen kuin
vuonna 2013 (kaupunginvaltuusto 24.11.2010). Päivälukion tunnusluvussa on hieman kasvua. Huoneneliö oppilasta kohden oli Oulussa 7,3 (7,2 vuonna 2011).
Henkilöstöä koskevat tavoitteet jäivät osittain toteutumatta. Kehityskeskusteluista oli tavoitteena toteuttaa
80 %. Toteuma varhaiskasvatuksessa oli 78 % ja opetuksessa 75 %. Toteuma raportoidaan tilinpäätöksessä vain
uudesta Oulusta.
Myös henkilöstön sairauspoissaolot oli tavoitteena saada
vähenemään. Tavoite toteutui opetustoimen yksiköissä lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen tilaajaa, jossa sairauspoissaoloprosentti nousi 1,2 %:sta 3,8 %:iin. Sairauspoissaoloprosentti koko opetustoimessa oli yhteensä 3,8 %.

Nuorisoasiainlautakunta
Nuorisotoimessa seurataan strategisina tavoitteina
asiakaskontakteja ja verkkopalvelukäyntejä, mutta niille ei ole asetettu määrätavoitteita. Byströmin nuorten
palvelut on saatu toimiviksi, ja siellä raportoidaan olleen
9 500 asiakaskontaktia ja noin 100 000 verkkopalvelukäyntiä. Nuorisotoiminnan piirissä olevien nuorten määrä oli kaikkiaan 53 000 joulukuun lopussa 2012. Nuorisotoimi palvelee nuoria myös aktiivisesti verkossa.
Nuorisotoimen yksiköillä on omat Facebook–sivut ja Byströmin nuortenpalvelujen Chat-palvelu.
Nuorisotoimessa menot ja tulot ovat valtuustoon nähden
sitovia erikseen, ilman ulkopuolista rahoitusta. Muutettuun talousarvioon verrattuna menot alittuivat 0,5 miljoonaa euroa, myös tulot alittuivat 0,5 miljoonaa euroa.
Oulun omassa toiminnassa määrärahat jonkin verran
ylittyivät sekä tuloissa että menoissa. Tulokertymän ylitys 71 000 euroa johtui aamu- ja iltapäivätoiminnan lasten määrän kasvusta ja koulujen loma-aikojen tapahtumatoiminnasta kertyvistä asiakasmaksuista. Menojen
97 000 euron ylityksen raportoidaan johtuneen työnohjauspalveluiden, ehkäisevien työterveyshuollon palveluiden ja lasten välipalojen määrän kasvusta sekä muista
pienemmistä kuluista, joita ei osattu ennakoida.

Kulttuurilautakunta
Toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittarina
on käytetty oppilaskohtaisten kustannusten kehitystä.
Vuonna 2012 kustannusten oppilasta kohden raportoidaan nousseen 3–4 %. Peruskoulussa yhden oppilaan
kustannukset ovat 6 785 euroa (6 596 euroa vuonna 2011)
ja päivälukiossa 5 985 (5 826 euroa vuonna 2011). Luvuissa on huomioitu tilakustannukset.
Huoneneliöt oppilasta kohden pysyivät perusopetuksessa edellisen vuoden tasossa 14,2. Tavoite 13,5 hum2
oppilasta kohden ei Oulussa toteutunut. Tavoitteen

Kulttuuritoimen kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet
toteutuivat pääosin. Vuoden 2012 yksilöityjä tavoitteita oli kahdeksan, joista viisi toteutui kokonaan ja kolme
osittain.
Tavoitteena oli, että omaan palvelutuotantoon on luotu
sopimusohjausmalli. Raportoinnin mukaan oman palvelutuotannon sopimusohjausmalli valmistellaan koko sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimialalle ja otetaan käyttöön 2014–2015.
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Museoiden ja tiedekeskuksen yhteinen organisaatio on
toteutunut, ja museo- ja tiedekeskuksen johtajan virka
on perustettu huhtikuussa 2012. Tilinpäätösraportoinnin
mukaan johtajavalinnat ovat kesken. Johtaja on valittu
huhtikuussa 2013, joten täyttöprosessi on kestänyt vuoden.
Kulttuuritoimi raportoi, että koulutustarpeiden kartoittaminen kehityskeskustelujen avulla on toteutunut osittain. Kyseinen mittari liittyy eläköitymisen hyödyntämiseen ja osaamisen varmistamiseen.
Vanhan Oulun kulttuuritoimen taloustavoitteet toteutuivat. Bruttoyksiköiden toimintatulot, toimintamenot
ja nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat budjetoitua paremmin, ja nettoyksiköt Oulu Sinfonia, kulttuuritalo Valve ja tiedekeskus Tietomaa pystyivät kattamaan
aiempina vuosina syntyneet säästövelvoitteensa, yhteensä 78 000 euroa. Lisäksi niille jäi ylijäämää käytettäväksi yhteensä 53 000 euroa, ja sivistys- ja kulttuurilautakunta on esittänyt, että ne saisivat summan käyttöönsä
vuonna 2013.

4.5	Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Teknisen lautakunnan asuntotonttien luovutusta koskeva
sitova tavoite toteutui. Tontteja luovutettiin 1 414 asuntoa
vastaavasti. Vuoden aikana valmistui 1 495 asuntoa.
Tontinluovutustavoitteen toteutuminen
Tontit

Rivitalo- ja pienkerros
talotontit
Kerrostalotontit
Yhteensä

Rakennuslautakunnan toiminnallisena tavoitteena oli,
että uudisrakennusten arviointiperusteiden ja kelpoisuusrajojen täysin muuttuessa tulevissa energiamääräyksissä 2012/7 kehitetään Oulun uudisrakentamiseen
uudet energiavalintojen konseptit (monistettavat menettelytavat).
Tavoitteeksi oli määritelty, että uudenlaiset valintakonseptit kehitetään Oulun eri energialähteiden alueille
(kaukolämpö, maa- ja ilmalämpö, aurinko, puu ja sähkö)
ja ne jalkautetaan ohjauksessa pienrakentamiseen. Tavoitteen raportoidaan olevan toteutumassa vuoden 2013
alussa.
Edelleen tavoitteena oli tuottaa vuoden ohjaustyössä
Oulun rakennuttajille 20 miljoonan euron energiansäästöpotentiaali määräystasoon 2012/7 verrattuna. Tavoitteesta raportoidaan toteutuneen 18,5 miljoonaa euroa.
Lisäksi tavoitteena oli vastaavasti tuottaa Oululle CO2päästömäärässä 55 miljoonan kilon lisävähenemä, josta
toteutui 51 miljoonaa kiloa eli noin 90 %. Syyksi siihen,
että lukemia ei saavutettu, todetaan asuntorakentamisen pudonnut volyymi.

4.6	Liikelaitokset

Tekninen lautakunta

Omakotitontit

Rakennuslautakunta

Tavoite

Toteuma

250

254 tonttia /
257 asuntoa

250–350

319 asuntoa

600

838 asuntoa

1 100 – 1 200

1 414 asuntoa

Paikallisliikenteessä nostettiin kaupungin korvausta
sarja- ja kausilipuissa heinäkuun alusta lukien, ja matkamäärä, yhteensä 5,1 miljoonaa, oli 2,2 % suurempi
kuin edellisenä vuonna. Tämän johdosta joukkoliikenneyksikön sitova toimintakatetavoite 4,8 miljoonaa euroa
ylittyi 0,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna nettomenojen kasvu oli 0,7 miljoonaa euroa (16,5 %).
Seudullisen liikenteen matkamäärä lisääntyi noin 13 %.
Seutulippujen hintoja oli alennettu Oulun seudun kunnissa vuoden alussa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginvaltuuston liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta sisäisten
liikelaitosten tuottavuustavoitetta ja Oulun Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien määrää. Kaikki liikelaitokset maksoivat korvauksen peruspääomasta sitovan tavoitteen mukaisesti. Tuloutukset olivat yhteensä
33,4 miljoonaa euroa. Muut sitovat tavoitteet koskivat liikeylijäämää, hinnoittelua, tuottavuutta ja lainoitusta. Lisäksi Tilakeskuksella oli peruspääoman korotusta ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella investointitasoa
koskevat tavoitteet.
Kaikki liikelaitokset toteuttivat liikeylijäämätavoitteensa. Tavoitteet ylittyivät yhteenlaskettuna 6,4 miljoonaa
euroa, lähes 14 %. Siitä Tilakeskuksen osuus oli puolet ja
ulkoisten liikelaitosten osuus yhteensä puolet, suurimpana niistä Oulun Jätehuolto 1,2 miljoonaa euroa.
Myös hinnoittelua koskevat tavoitteet toteutuivat. Ulkoisista liikelaitoksista Oulun Vesi, Oulun Satama ja Nallikari korottivat hintojaan. Oulun Tietotekniikalla oli tavoitteena sisäisten hintojen alentaminen. Se toteutettiin
vuonna 2011, ja vaikutus näkyi vuonna 2012 siten, että
ylijäämää ei kertynyt yhtä paljon kuin aiempina vuosina.
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Liikelaitokset eivät tarvinneet lainaa peruskunnalta niin
paljon kuin talousarviossa oli varauduttu myöntämään.
Lainoitusta annettiin Oulun Energialle 20,0, Tilakeskukselle 2,2 ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle 0,7 miljoonaa euroa, yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa oli varauduttu 35,7 miljoonan euron

lainoihin. Energian arvioitua pienempää lainanottoa selittää Pohjolan Voima Oy:ltä saatu 4,5 miljoonan euron
osinkotuotto. Hankkeiden lykkääntyminen vähensi Tilakeskuksen ja budjetoitua parempi tulos Veden ja Sataman lainatarvetta.

Sisäisille liikelaitoksille asetettujen tuottavuustavoitteiden toteutuminen vuosina 2010–2012
Sisäiset liikelaitokset

Kokonaistavoite
1000 €

Toteuma
2010
1000 €

2011
1000 €

2012
1000 €

Yhteensä
1000 €

% kokonaistavoitteesta

1 414

-44

-88

1 282

71,2

Oulun Tietotekniikka

1 800

Oulun Serviisi

1 500

810

246

386

1 442

96,1

Oulun tekninen liikelaitos

4 600

1 500

1 550

408

3 458

75,2

Oulun Konttori

1 100

1 275

497

0

1 772

161,1

Yhteensä

9 000

4 999

2 249

706

7 954

88,4

Tuottavuustavoite oli asetettu Oulun Tietotekniikalle,
Oulun Serviisille, Oulun tekniselle liikelaitokselle ja Oulun Konttorille. Liikelaitokset raportoivat vuoden 2012
tuottavuustavoitteen toteutuneen yhteensä 0,7 miljoonan euron suuruisena, kun yhteenlaskettu tavoite oli 3,0
miljoonaa euroa.
Kokonaistavoitteeksi oli vuonna 2009 asetettu 9,0 miljoonaa euroa vuosiksi 2010–2012, ja sen on raportoitu toteutuneen lähes 90-prosenttisesti. Tietotekniikan, Serviisin
ja Teknisen liikelaitoksen tuottavuuden toteumat jäivät
tavoitteesta, kun taas Konttori raportoi kokonaistavoitteensa toteutuneen jo vuosien 2010 ja 2011 aikana.

Tilakeskuksen investoinnit toteutuivat 37,3 miljoonan
euron suuruisina, kun talousarvioon oli varattu yhteensä 46,4 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi noin 9,0 miljoonaa euroa eli lähes 20 % määrärahavarauksesta. Niinpä
Tilakeskuksella ei ollut tarvetta budjetoituun 4,0 miljoonan euron peruspääoman korotukseen. Investointeja on
käsitelty tarkemmin luvussa 2 Kaupungin talous.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit
toteutuivat tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta sairaankuljetuksen ambulanssihankintoja, jotka ylittivät talousarvion 14 000 eurolla.
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Taloustavoitteiden toteutuminen
Tietoja liikelaitosten taloudesta vuosilta 2011–2012
LIIKELAITOS

Liikevaihto

Ylijäämä

Korvaus
peruspääomasta

Ylijäämästä siirto
peruskunnalle

2011
milj.€

2012
milj.€

2011
milj.€

2012
milj.€

2011
milj.€

2012
milj.€

2011
milj.€

2012
milj.€

178,44

180,28

19,34

12,87

20,98

20,98

10,00

-

23,74

25,86

1,12

1,38

4,31

4,31

0,80

-

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

6,49

6,95

0,54

1,04

0,81

0,81

-

-

11,86

13,32

0,35

1,96

0,27

0,27

1,50

0,70

1,08

0,94

-0,01

0,05

0,01

0,01

-

-

221,61

227,35

21,34

17,30

26,38

26,38

12,30

0,70
-

Sisäiset liikelaitokset
Oulun Työterveys

6,22

7,50

0,14

-0,34

0,03

0,03

-

Oulun Tietotekniikka

13,90

15,74

0,85

0,03

0,10

0,10

1,00

Oulun Serviisi

25,45

35,37

-0,46

-0,66

0,02

0,02

-

Oulun tekninen liikelaitos

54,91

62,53

0,33

-0,90

0,28

0,28

0,90

Oulun Tilakeskus

72,51

79,90

12,20

10,83

6,52

6,52

-

-

Oulun Konttori

13,17

15,20

0,39

-0,49

0,03

0,03

-

-

186,16

216,24

13,45

8,47

6,98

6,98

1,90

-

11,211)

13,001)

0,00

0,00

-

-

19,41

20,58

0,47

0,00

-

-

Yhteensä

-

Seudulliset liikelaitokset
Elinkeinoliikelaitos BusinessOulu1)
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Oulun seudun ympäristötoimi
Yhteensä
Liikelaitokset yhteensä

4,28

5,18

0,56

0,54

0,70

0,30

34,90

38,76

1,03

0,54

0,70

0,30

442,67

482,35

35,82

26,31

14,90

1,00

33,36

33,36

1)
Luku sisältää BusinessOulun kaikki tuotot, joista liikevaihto oli 0,29 milj. € vuonna 2011 ja 0,05 milj. € vuonna 2012.
Muut tuotot olivat hankeavustuksia ja kuntien maksuosuuksia.

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto BusinessOulun
kaikki tuotot mukaan lukien oli 482,4 miljoonaa euroa,
joka oli 39,7 miljoonaa euroa (9,0 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Oulun Energian liikevaihdon kasvu oli 1,8
miljoonaa euroa (1,0 %).
Liikelaitosten yhteenlaskettu ylijäämä oli 26,3 miljoonaa
euroa, 9,5 miljoonaa euroa (26,6, %) pienempi kuin edellisenä vuonna.
Alijäämäisen tuloksen tekivät Oulun Työterveys, Oulun
Serviisi, Oulun tekninen liikelaitos ja Oulun Konttori,
joista Serviisin tulos oli alijäämäinen myös vuonna 2011.
Serviisin johtokunta on tehnyt esityksen peruspääoman
korotuksesta 0,9 miljoonalla eurolla. Edellisenä vuonna
alijäämää tehnyt Nallikari pääsi nyt ylijäämäiseen tulokseen.
Ulkoisista liikelaitoksista merkittävin, Oulun Energia,
kasvatti liikevaihtoaan niukasti. Talousarvioon nähden
liikevaihdon toteuma oli 98 %. Ennakoitua alhaisemmat

markkinahinnat ja tuotantomäärät johtivat ennustettua
pienempään liikevaihtoon, mutta toisaalta Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöönotto elokuussa lisäsi liikevaihtoa.
Myös Oulun Veden, Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon liikevaihdot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna,
suhteessa eniten Jätehuollon, vaikka sen hinnat olivat
vuoden 2011 tasolla. Muut olivat korottaneet hintojaan
vuoden aikana. Kaikkien ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto oli vain 5,7 miljoonaa euroa (2,6 %)
suurempi kuin edellisenä vuonna.
Energian ylijäämä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 6,5 miljoonaa euroa eli kolmanneksella mutta ylitti talousarviotavoitteen 4,7 miljoonalla eurolla. Ylitystä
selittää edellä mainittu osinkotuotto. Energian mukaan
edellisvuotta huonommassa tuloksessa näkyvät polttoaineen hankintakustannusten ja Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannusten nousu sekä investointien seurauksena kohonneet poistot.
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Vaikka muiden kuin Energian ylijäämät kasvoivat, ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu ylijäämä oli vain
17,3 miljoonaa euroa. Se oli 4,0 miljoonaa euroa eli lähes
viidenneksen pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuodelta 2012 ainoastaan Oulun Jätehuollon ylijäämiä esitetään siirrettäväksi 0,7 miljoonaa euroa peruskunnan
omaan pääomaan, kun useina vuosina siirtoja on tehty
enemmän. Energian ylijäämiä on siirretty peruskunnan
omaan pääomaan muun muassa vuosien 2007, 2008 ja
2011 tilinpäätösten perusteella.
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Oulun Energia käytti investointeihinsa 36,5 miljoonaa
euroa lähes talousarvion mukaisesti, mutta määrärahan
sisällä tapahtui muutoksia. Kaukolämpöön sekä osakkeisiin ja osuuksiin investoitiin vähemmän ja ekovoimalaitokseen enemmän kuin talousarviossa oli varattu.
Ekovoimalaitoksen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan ylittyneet.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että muiden ulkoisten liikelaitosten hyvätkään tulokset eivät ole paikanneet Oulun Energian ylijäämän pienentymisen vaikutusta kaupungin talouteen. Energian tuloksen syynä ovat ennakoitua alhaisemmat markkinahinnat ja
tuotantomäärät sekä polttoaine- ja kunnossapitokustannusten kasvu. Liikelaitoksen tuleva
yhtiöittämisvelvollisuus ja tiedossa olevat suuret investoinnit heikentävät jatkossa tuloutusmahdollisuuksia peruskunnalle.

Sisäiset liikelaitokset kasvattivat liikevaihtoaan, yhteensä peräti 30,0 miljoonaa euroa (16,2 %), mutta kaikkien tulokset heikkenivät. Useiden liikelaitosten liikevaihtoon vaikutti merkittävästi palvelujen tuottaminen
uuden Oulun kunnille. Absoluuttisesti ja suhteellisesti suurin muutos, 9,9 miljoonaa euroa (39,0 %), tapahtui
Serviisin liikevaihdossa, mutta myös muilla kasvuprosentit olivat kaksinumeroisia.
Sisäisten liikelaitosten yhteenlaskettu ylijäämä pieneni
5,0 miljoonaa euroa (37,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Käytännössä Tilakeskus vastasi sisäisten liikelaitosten yhteenlasketusta tuloksesta, sillä kuudesta liikelaitoksesta neljä teki alijäämää. Serviisiä on käsitelty
luvussa 8.3, muiden osalta alijäämien taustoja on lyhyesti esitetty seuraavassa.
Oulun Työterveyden alijäämän syitä olivat liikelaitoksen
mukaan henkilöstökulut ja lääkärinvastaanottotoiminnan

palveluiden ostot. Palveluiden hintoja ei ole korotettu vuoden 2008 jälkeen.
Teknisen liikelaitoksen mukaan kustannukset, muun
muassa tarvikkeiden ja palveluiden hinnat, kohosivat arvioitua enemmän. Kustannusten nousua ei saatu kiinni
toimintojen tehostamisella eikä sisäisiä hintoja voitu korottaa. Uuden Oulun vuoksi vuoden 2012 toiminnan ja
talouden suunnittelu sisälsi epävarmuustekijöitä: arviot
tuloista ja menoista oli tehty vanhan Oulun kustannusrakenteen mukaan.
Oulun Konttori raportoi, että alijäämän syynä oli palvelujen ostojen merkittävä kasvu. Monetra Oy:n perustaminen pienensi henkilöstömenoja mutta vastaavasti kasvatti palvelujen ostoja. Toimintakulujen kasvuun vaikutti
myös Monetraan siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelan ja säästövapaiden maksaminen yhtiölle.

Tarkastuslautakunta toteaa, että sisäisten liikelaitosten toiminnan volyymi on kasvanut huomattavasti, mutta niiden tulokset ovat heikentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta aiempien vuosien kaltaisia isoja ylijäämiä ei ole syntynyt, joten hinnoittelun voidaan arvioida yleisesti olevan oikealla tasolla. Vuotta 2012 voitaneen pitää eräänlaisena välivuotena,
jonka jälkeen on mahdollista jatkaa tuottavuuden kehittämistä.

Seudullisista liikelaitoksista BusinessOulu liikelaitos teki ylijäämää 1 297 euroa ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos alijäämää 59 euroa. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen tilinpäätös oli ylijäämäinen,
ja kaupunginhallitus on liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti esittänyt, että tilikauden ylijäämä

0,54 miljoonaa euroa palautetaan yhteistoimintasopimukseen perustuen sopimuksen piirissä vuonna 2012
olleille kunnille kyseisen vuoden maksuosuuksien suhteessa. Vanhan Oulun osuus palautuksesta on 0,32 miljoonaa euroa. Seudullisilla liikelaitoksilla ei ollut tuloutustavoitetta.
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Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden
toteutuminen
Ulkoisista liikelaitoksista Oulun Energia raportoi, että
sen kaikki strategiset tavoitteet ovat toteutuneet.
Oulun Veden seitsemästä tavoitteesta toteutui täysin neljä ja pääosin kaksi. Näistä jäteveden puhdistustuloksissa oli typenpoistossa poikkeama tavoitteeseen nähden, ja kehityskeskustelujen toteuma oli
90 % tavoitteena olleen 100 %:n sijasta. Toteutumatta
jäi asiakastyytyväisyyttä koskeva parannustavoite, sillä
asiakastyytyväisyyskyselyn arvosanat heikkenivät edellisvuodesta omiin arvosanoihin nähden ja pysyivät ennallaan toisiin laitoksiin nähden.
Nallikari liikelaitoksen kolmesta strategisesta tavoitteesta yksi toteutui kokonaan, toinen osittain ja kolmannesta ei ole raportoitu. Ranta-alueen kehittäminen käynnistyi ja hankkeeseen saatiin ulkopuolista rahoitusta.
Kävijämäärät lisääntyivät Nallikarissa talvitapahtuminen myötä, mutta yöpymisvuorokaudet vähenivät lähes
5 %. Aluesuunnittelun etenemisestä matkailu- ja virkistyskäyttöä tukevaan kaavamuutokseen ei ole raportoitu
tilinpäätöksessä.
Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon tavoitteet toteutuivat. Näitä liikelaitoksia arvioidaan laajemmin luvuissa 8.1 ja 8.2.
Sisäisistä liikelaitoksista Oulun Työterveys liikelaitoksen tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta ennenaikaisen eläköitymisen vähenemistä koskevaa tavoitetta.
Kaupungin henkilöstöraportin mukaan ennenaikaisten
eläkkeiden määrä ei vähentynyt, sillä työkyvyttömyyseläkkeelle jäi useampia henkilöitä kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen eläköitymisikä oli sama kuin vuonna 2011. Sairauspoissaolot suhteutettuna henkilöstön
määrään vähenivät.
Oulun teknisellä liikelaitoksella oli kahdeksan kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitetta, joista asiakastyytyväisyyttä ja työsuojelun toimintaohjelmaa koskevat tavoitteet toteutuivat. Muut tavoitteet jäivät kokonaan tai
osittain toteutumatta tai niistä saadaan tietoja vasta
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kuluvana vuonna. Tuottavuus ei kasvanut tavoitteen mukaisesti. Ympäristöohjelman tavoitteet saavutettiin osittain: sähkön ja lämmön kulutus ei vähentynyt vaan
kasvoi, sen sijaan koneiden ja kaluston kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 2,4 % eli 80-prosenttisesti tavoitteeseen verrattuna. Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista sairauspoissaolot eivät vähentyneet vaan lisääntyivät
hieman, ja tapaturmapäivät vähenivät 4,9 % tavoitteena
olleen 10 %:n sijasta.
Oulun Tilakeskukselle oli asetettu neljä strategista tavoitetta. Ne toteutuivat lukuun ottamatta sitä, että henkilöstösuunnitelman laatiminen oli kesken.
Oulun Konttori saavutti molemmat kaupunkistrategiaa
tukevat tavoitteensa. Yhden prosentin kehittämispanostuksella saavutettiin asetettu tuottavuuden kasvu. Oulun Tietotekniikalle ei ole määritelty kaupunkistrategiaa
tukevia tavoitteita.
Oulun Serviisin tavoitteet toteutuivat osittain. Serviisiä
on käsitelty luvussa 8.3.

Seudulliset liikelaitokset
BusinessOulu liikelaitokselle oli kaupungin talousarviossa asetettu kuusi kaupunkistrategian toteutumista
koskevaa tavoitetta. Näistä kolme tavoitetta on toteutunut tai edistyminen on ollut merkittävää. Työpaikkojen ja
yrittäjien määrän kasvusta ja tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksen tasosta ei ole käytettävissä ajantasaista tietoa. Selvästi toteutumatta jäi nuorisotyöttömyyden vähentämistä koskeva tavoite. Alle 25-vuotiaiden
työttömyys kasvoi vuoden aikana 8,9 %, kun tavoitteena oli merkittävä väheneminen. Liikelaitos toteutti vuoden 2012 aikana ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Tuloksen mukaan toiminta sai yleisarvosanaksi 3,78
(asteikko 1-5).
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitokselle oli asetettu
neljä strategista tavoitetta vuodeksi 2012. Ne toteutuivat lukuun ottamatta sitä, että riskienhallintaprosessin
käynnistäminen oli osittain kesken. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitokselle asetetut tavoitteet toteutuivat.
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5	KONSERNIPALVELUIHIN KOHDISTUVAT ARVIOINNIT
5.1	Kuntalaisvaikuttaminen ja
yhteisötoiminta
Kuntalain 27 §:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta
siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on
edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Säännöksessä on myös tarkennettu millä menettelyillä
kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen voidaan
tehdä mahdolliseksi. Kuntalaissa on myös säännöksiä,
joilla on luotu edellytyksiä kuntalaisten osallistumiselle
ja vaikuttamiselle. Näitä ovat muun muassa kunnan tiedottamisvelvollisuus (29 §) ja kokouksen julkisuutta koskevat säännökset (57 §). Kuntalain 28 §:ssä on säädetty,
että kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Oulun toimintamalli
Asukas- ja yhteisötoimintaa on ollut Oulussa jo yli
30 vuotta. Matkalla on ollut eri kehitysvaiheita. Nykyisen mallin perusta ovat alueelliset yhteistyöryhmät, jotka ovat kaikille avoimia alueen asukkaiden, asukasyhteisöjen, yhdistysten ja yritysten edustajien muodostamia
ryhmiä, joihin osallistuvat myös valtion, kaupungin ja
seurakunnan edustajat. Alueelliset yhteistyöryhmät on
muodostettu kaupungin määrittelemän suuraluejaon
mukaisesti.
Valtiovarainministeriön syyskuussa vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen mukaan Oulun toimintamallin
vahvuuksia ovat muun muassa pitkäjänteinen ja ammattimainen toiminta asukas- ja yhteisötoiminnan kehittämiseksi ja lähidemokratiatoiminnan resursointi.
Ongelmiksi on todettu aktiivisten osallistujien vähäisyys
ja vaikeus saada uusia aktiivisia toimijoita mukaan. Toimintamallin heikkoutena on tutkimustulosten mukaan
kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vähäinen osallistuminen yhteistyöryhmien toimintaan.
Kaiken kaikkiaan oululaisen alueellisen yhteistyön kolmikantamalli – asukkaat, viranhaltijat, päätöksentekijät
– ei tutkimuksen mukaan ole käytännössä toiminut riittävän hyvin. (Valtionvarainministeriön julkaisu 27/2012
Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa)
Uuden Oulun yhdistymissopimuksessa on sovittu, että laaditaan osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma yhdeksi osaksi uuden Oulun strategiaa. Perustan muodostaa sopimuksen mukaan Oulun kaupungin
aluetoiminnan hyvät käytännöt ja aluetoiminnan rakentuminen suuraluejaon pohjalle. Lisäksi on sovittu, että
ikääntyvien osallistumista ja vaikuttamista varten perustetaan ikääntyneiden edustajisto ja jokaisella suuralueella toimii alueellinen nuorten vaikuttajaryhmä.

Uuden Oulun yhdistymishallitus hyväksyi toukokuussa
2011 uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman jatkosuunnittelun pohjaksi ja syyskuussa 2012 ohjelman toteuttamissuunnitelman.
Kaupunki ja 13 asukasyhdistystä ovat perustaneet Ektakompus Oy nimisen yhteiskunnallisen yrityksen, joka tarjoaa kotiapupalveluja Oulun seudulla. Yritys aloitti
toimintansa vuoden 2011 alussa.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2012
Tavoitteiden toteutuminen
Kaupunkistrategiassa on vuoden 2012 tavoitteeksi määritelty asukkaiden osallisuuden paraneminen, jossa vuoden 2012 tavoitteita ja mittareita ovat 1) osallisuuden ja
vaikuttamisen ohjelman hyväksyminen ja toimeenpano,
mittarina ohjelman toimeenpano ja 2) lähidemokratiatoimintaan osallistuneiden määrä kasvaa edellisvuoteen
verrattuna, mittarina kävijämäärät asukastuvilla.
Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman toimeenpanoa koskevan tavoitteen toteutumista on edistetty hyvin
vuoden 2012 aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2013 vuoden 2012 aikana valmistellun yhteisötoiminnan uuden avustussäännön. Asukastupatoiminnalle
on laadittu ja hyväksytty toimintasääntö ja asukastupatoiminnan kumppanuussopimuksen malli maaliskuussa 2013. Nämä asiakirjat selkeyttävät myös kustannusten jakoa kaupungin ja asukastupa- ja kylätalotoimintaa
pyörittävien yhdistysten kesken. Uuden, kaikki suuralueet kattavan yhteisen asukaslehden julkaiseminen on
aloitettu, ja kaupungin johdolle ja toimialojen vastuuhenkilöille on pidetty osallisuusvalmennustilaisuuksia.
Helmikuussa 2013 kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvoston toimintasäännön ja nimesi vanhusneuvoston
kaudeksi 2013–2016.
Toimintasuunnitelman mukaista osallisuuden ja vaikuttamisen ohjausryhmää ei ole huhtikuun 2013 tilanteen
mukaan vielä perustettu. Ohjausryhmässä olisi edustus pääprosesseista ja liikelaitoksista. Ohjausryhmän
toiminta saattaisi poistaa valtiovarainministeriön tutkimuksessa todettuja tiedonkulun ongelmia ja edistää
kaupungin viranhaltijoiden osallistumista yhteisötoimintaan.
Asukastupien tekemän kuntalaisaloitteen ja kaupunginhallituksen 11.2.2013 hyväksymän siihen annetun vastauksen perusteella on viety eteenpäin asukastupien toiminnanohjaajien koulutusta. Suunnittelua varten on
perustettu eri tahojen (työllisyyden edistäminen, hyvinvointipalvelut, yhteisötoiminta konsernipalveluissa ja
asukastupayhdistykset) edustajista koottu työryhmä,
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joka suunnittelee ja kehittää koulutuksen järjestämistä
ja toimintamallia.
Asukastupien kävijämäärillä mitattu tavoite lähidemokratiaan osallistuneiden määrän kasvusta ei sen sijaan
toteutunut. Määrät ovat laskeneet tasaisesti jo useiden
vuosien ajan, vuonna 2012 kävijöitä oli yli 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Asukastupien kävijämäärät vuosina 2009–2012
Asukastupien
kävijämäärät

2009

2010

2011

2012

211 819

203 372

180 491

160 441

Kuntalaisten osallisuuden paranemisen mittarina useana vuonna käytetty asukastupien kävijämäärä on tarkastuslautakunnan mielestä kapea-alainen. Se ei ohjaa osallisuuden ja yhteisötoiminnan edellytysten kehittämistä tarpeita vastaavasti.

Lähidemokratiatoiminnan resursointi
Kaupunki käytti vuonna 2012 kuntalaisten osallisuuden
ja vaikuttamisen menoihin 0,87 miljoonaa euroa. Tästä oli 0,3 miljoonaa euroa konsernipalveluissa toimivan kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta -tiimin
henkilöstökuluja. Yhteisötoiminnan avustuksiin käytettiin vuonna 2012 noin 115 000 euroa toimintarahan ja

-avustusten muodossa. Yhteistyöryhmän toimintaa tuetaan toimintarahalla (0,70 euroa alueen asukasta kohden) ja lähidemokratiayhteisöille myönnetään hakemuksesta toiminta- ja kohdeavustuksia. Lisäksi kaupunki on
maksanut asukastupien vuokrakulut ja atk-laitteiden
kustannukset. Kustannukset olivat 0,3 miljoonaa euroa
vuonna 2012.

Kaupungin tuki suuralueiden toimintaan vuonna 2012
Suuralue

KeskustaNuottasaari

Asukas
määrä
1.1.2012

Myönnetty
toimintaraha

Asukas
tupien kulut

Toimitaavustus
kumpp.
yhteisöille

Toimintaavustukset
asukasyht.
ja kohdea
vustukset

20 410

14 287

27 125

3 500

Höyhtyä

8 748

6 124

44 859

7 000

1 100

Oulunsuu

8 040

5 628

22 451

3 500

Kaukovainio

6 530

4 571

12 526

3 500

Kaakkuri

12 944

8 435

40 033

3 500

Maikkula

9 019

6 314

22 136

3 500

1 000

Puolivälinkankangas

7 303

5 112

23 615

3 500

350

1 050

Tuki
yhteensä

€ /asukas

46 012

2,25

57 983

6,63

32 629

4,06

20 597

3,15

51 968

4,01

32 950

3,65

32 577

4,46

Koskela

10 129

7 090

14 646

3 500

25 236

2,49

Myllyoja

10 109

7 076

10 214

3 500

600

21 390

2,12

6 687

4 681

20 485

3 500

700

29 366

4,39

12 512

8 758

20 709

3 500

700

33 667

2,69

24 013

3 500

Korvensuora
Pateniemi
Tuira

8 858

6 201

Kaijonharju

15 488

10 842

Sanginsuu

2 002

1 415

1 200

2 615

1,31

Ylikiiminki

3 400

2 380

26 512

3 500

1 700

34 092

10,03

142 179

98 914

309 322

49 000

11 000

468 236

3,29

Yhteensä

600

34 314

3,87

2 000

12 842

0,83
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Uusia toimintamuotoja
Vuoden 2012 keväällä tehdyn kuntapalveluja koskeneen,
FCG:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan vain
22 % oululaisista vastaajista piti kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia hyvinä Oulussa, 36 % ei osannut sanoa kantaansa ja 41 % piti vaikuttamisen mahdollisuuksia huonosti hoidettuna. Tyytyväisyys vaikuttamisen
mahdollisuuksista oli hieman laskenut edellisestä kyselystä. Vuoden 2008 kyselyssä tyytyväisyys vaikuttamisen
mahdollisuuksiin oli 2,77 (keskiarvo) ja vuoden 2012 kyselyssä 2,63 (asteikko 1–5).

Uutena toimintamuotona on vuonna 2013 aloitettu sivistys- ja kulttuuriprosessin aluejaon mukaisesti toteutettavat Oulun raati –tilaisuudet, jotka ovat alueiden
asukkaiden, kaupungin päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden keskustelutilaisuuksia. Jo aikaisemminkin,
esimerkiksi uuden Oulun kuntien yhdistymiseen liittyen on järjestetty kuntalaisten ja luottamushenkilö- ja
viranhaltijajohdon tapaamisia ja kuulemistilaisuuksia.
Yhteisötoiminnassa on myös otettu käyttöön sosiaalisen median välineitä ja ylipäätään sähköisen viestinnän
menettelyjä. Oulu osallistuu oikeusministeriön SADehankkeseen (sähköinen demokratia). Sähköistä osallistumista edustaa myös otakantaa.fi -palvelun lisääntynyt
käyttö.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2012 aikana on tehty paljon hyvää työtä kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen puitteiden parantamisessa. Pohjana on ollut oululainen
lähidemokratian toimintamalli kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti. Toiminnan pitkäjänteisyys ja yhteisöllisyyden tukeminen asuinalueilla on lautakunnan mielestä tärkeää, joten yhteisötoiminnan peruspilarien eli suuralueiden ja asukastupien toimintaedellytykset on
syytä turvata.
Nykymuotoiseen toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrän väheneminen ja asukaskyselyn tulos, jonka mukaan lähes puolet vastaajista ei pidä vaikuttamisen mahdollisuuksia hyvinä, ovat selviä viestejä siitä, että myös uusia toimintamuotoja tarvitaan.

Kuntalaisaloitteet
Kuntalaissa on säädetty kunnan asukkaille oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Oulun kaupungin hallintosäännössä on määräys,
jonka mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo kaikista kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja

niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Vuonna
2012 jätettiin 188 kuntalaisaloitetta mikä oli selvästi vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin aloitteita jätettiin 238.
Kaupunginvaltuusto merkitsi 25.2.2013 tiedoksi vuonna
2012 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset. Kaupunginvaltuustolle annetusta selvityksestä oli
jäänyt pois 25 aloitteen tiedot. Selvitys sisälsi tiedot 163
aloitteesta.

Vuonna 2012 jätettyjen kuntalaisaloitteiden käsittely
Toimiala

Tehdyt
aloitteet

Vastatut
aloitteet

Keskeneräiset
aloitteet
30.3.2013

Vastattu
2 kk aikana

Vastausaika
pv

Konsernipalvelut

16

9

7

4

13–385

Hyvinvointipalvelut

12

8

4

2

17–160

Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

37

35

2

10

7–222

117

90

27

42

2–259

Oulun Tilakeskus

3

Oulun Serviisi

2

2

1

37–329

Oulun Jätehuolto

1

1

1

4

188

145

60

2–385

Yhteensä

3

43
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Vuonna 2012 jätettyjen kuntalaisaloitteiden aiheuttamat toimenpiteet
Toimiala

Konsernipalvelut

Aloite johti
toimen
piteeseen

Aloite ei
johtanut
toimen
piteeseen

Selvitetään ja
liitetään
osaksi
selvitystä

1

3

5

3

5

1

13

16

Hyvinvointipalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Ei tietoa
vastauksen
sisällöstä

Siirretty
kaupungin
ulkopuolelle
käsiteltäväksi

19

1

1

49

18

2

5

1

1

Oulun Tilakeskus
Oulun Serviisi
Oulun Jätehuolto
Yhteensä

1
18

Kuntalaisaloitteiden käsittelyajat ovat olleet pitkiä, ja
vain kolmannes aloitteiden tekijöistä on saanut vastauksen tai tiedon aloitteen käsittelytavasta kahden kuukauden kuluessa. Noin puolet 30.3.2013 mennessä annetuista vastauksista ei vastaukseen kirjoitetun tekstin
perusteella johtanut konkreettiseen toimenpiteeseen.
Kolmannes aloitteista johti joko heti toimenpiteeseen
tai asia on liitetty käsiteltäväksi toisen asian yhteydessä.

69

48

4

6

Aloitteita on myös siirretty kaupungin ulkopuolisille toimijoille silloin kun asia ei ole kuulunut kaupungin hoidettavaksi. Kuntalaisaloitteiden käsittely ei nyt ole ollut
asianmukaista. Konsernipalveluista saadun tiedon mukaan kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelylle valmistellaan uutta ohjetta, joka valmistuu kevään 2013
aikana. Aloitteiden käsittelyn parantamisesta oli tehty
valtuustoaloite helmikuussa vuonna 2012.
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6 HYVINVOINTIPALVELUIHIN KOHDISTUVAT
ARVIOINNIT	
6.1	Ikäihmisten hyvinvointi

Talous

Oulun ikärakenne on suuriin kaupunkeihin verrattuna
keskitasoa hieman nuorempi. Sen sijaan kasvu on ollut
75- ja 85-vuotiaiden ikäryhmissä keskitasoa nopeampaa.
Vuoden 2013 alussa Oulussa oli 65–74-vuotiaita 25 052,
75–84-vuotiaita 10 718 ja 85 vuotta täyttäneitä 2 718 henkilöä. Palveluiden piiriin tullaan noin 80-vuotiaina.
Palveluihin tulevien keski-ikä ja keskimääräinen palvelussaloaika ikäihmisten palveluissa vuonna 2012
Palvelu

Palveluihin
tulevien
keski-ikä

Keskimääräinen
palvelussaolo
aika /kk

Säännöllinen
kotihoito

81

16

Omaishoito

79

28

Tehostettu
palveluasuminen

83

26

Laitoshoito

83

19

Tilinpäätöksessä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulojen toteutuma oli noin 14 miljoonaa euroa (13,8 milj.
€ vuonna 2011) ja menojen toteuma 77 miljoonaa euroa
(73 milj. € vuonna 2011). Taloudessa pysyttiin tavoitteessa. Tuloja saatiin muutetun talousarvion mukaisesti ja
menot alittuivat noin puoli miljoonaa euroa.
Alkuperäisen talousarvion tulot ylittyivät 1,5 miljoonaa
euroa ja menot alittuivat 376 000 euroa. Menot alittuivat
omassa toiminnassa ja ostopalveluissa, koska tehostettua palveluasumista ei pystytty järjestämään suunniteltua määrää.

Strategiset tavoitteet

Väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja kustannukset kasvavat.
Kustannusten kasvua on katsottu voitavan hallita terveyden edistämiseen ja palvelurakenteen muutokseen
tähtäävillä toimilla. Erityisen tärkeänä on pidetty sitä,
että ennaltaehkäistään pitkäaikaishoidon tarvetta. Tavoitteita asettamalla on pyritty vauhdittamaan palvelurakennemuutosta kotiin annettavia palveluita lisäten ja
laitosmaisia palveluita vähentäen. Lisäksi on tehostettu
ennaltaehkäiseviä toimintoja ja lisätty kuntoutusta. Nykyisen palvelurakenteen ylläpitäminen on nähty kalleimpana vaihtoehtona.
Hyvinvointipalveluissa hyväksyttiin kesäkuussa 2012
oma kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on ollut vaikuttaa menokehitykseen ympärivuorokautisen hoidon
palvelurakennetta muuttamalla. Tähän on pyritty teknologiaa hyödyntämällä, vaikuttamalla sairauspoissaoloihin ja hoidon saatavuuteen (jonotusaika), toimintojen
keskittämisellä (esim. lääkkeen jako, näytteenotto) ja
työnjaon tarkastelulla eri ammattiryhmien kesken. Sairauspoissaolojen ja hoidon saatavuuden suhteen näyttää kuitenkin siltä, ettei kehittämisohjelma ole tuottanut
vielä toivottuja tuloksia.

Toiminnassa keskeinen strateginen tavoite oli, että vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään. Lisäksi tavoitteena oli hoito- ja palvelutakuun toteutuminen lain edellyttämällä tavalla, palvelusetelijärjestelmän
käytön laajentaminen ja asiakastyytyväisyys vähintään
keskimääräisellä tasolla. Tavoitteista toteutuivat kaksi
viimeistä.

Kotona asuvat vanhukset
Tavoitteessa, jonka mukaan 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona erilaisten palveluiden tukemana,
edettiin. 75-vuotiaista asuu kotona 91 %. Suunta on oikea vaikka 92 %:n tavoitetta ei saavutettu. Ikäihmisten
palveluissa tavoitteeseen on tarkoitus edetä vähitellen
vuoteen 2015 mennessä.
Vuoden 2012 lopussa 75 vuotta täyttäneitä oli 8 834. Tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa heitä
oli yhteensä 796 eli 9 % 75 vuotta täyttäneistä. Kotona
asui 8 083 henkilöä. 92 %:n tavoitteesta jäätiin 89 henkilön verran.
Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden strateginen
päätavoite ”75 vuotta täyttäneistä asuu kotona
riittävien palvelujen turvin 92 %”
93

92

91

91,1

Kotona asuvat 75-vuotiaat

91,3
90,9

91

90,8

90
2008

2009

2010

2011

2012

Tavoite 2008-2012 (%)
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Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen lain
edellyttämällä tavalla
Hoito- ja palvelutakuu tavoitteet eivät toteutuneet täysin
lain edellyttämällä tavalla. Kiireettömissä tapauksissa
kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Oulussa palvelutarpeen
arvio toteutui 91,6 %:lle asiakkaista määräajassa tai sen
alle. Kotisairaanhoito toteutui kolmessa vuorokaudessa tai nopeammin 88 %:lle asiakkaista. Suurin syy palvelu- ja hoitotakuun toteutumattomuuteen raportoidaan
olleen kirjaamiskäytäntöihin liittyvät syyt. Käytäntöjä on

pyritty yhtenäistämään syksyn 2012 aikana. Sairaalasta
kotiutuville tarvittavat kotihoidon palvelut saatiin järjestettyä saman päivän aikana. Myös kiireelliset arviot toteutuvat.
Kotihoidon palveluista voidaan todeta, että vuorohoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa, kotipalvelussa, kuntouttavassa päivätoiminnassa ja turvapalveluissa palvelutarpeen arviointi tehtiin lähes määräajassa,
mutta omaishoidon tuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten palvelutarpeen arvioinnit eivät toteutuneet määräajassa.

Kotihoidon palvelutarpeen arvio (tilanne 29.1.2013) 			
Palvelutakuun toteutuminen
(tilanne 29.1.2013)

7 päivässä
(henkilöt)

Yli 7 päivää
(henkilöt)

Yhteensä
(henkilöt)

Ei toteudu %

Toteutuu %

Hoivatakuu *

907

73

984

7,4

92,2

Omaishoidon tuki

164

64

228

28,1

71,9

Päivätoiminta

220

40

260

15,4

84,6

44

28

72

38,9

61,1

Shl:n mukainen kuljetuspalvelu
Turvapalvelu

351

6

357

1,7

98,3

Vuorohoitolähetteet

544

22

566

3,9

96,1

Ympärivuorokautiset asumispalvelut ja hoivahoito

412

4

416

1,0

99,0

* Ei vielä käsitelty (4 henkilöä)

Palvelusetelijärjestelmän käytön laajentaminen
Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa palvelusetelijärjestelmällä tuetaan asiakkaan kotona asumista. Tavoitteena on ollut palvelusetelijärjestelmän käytön laajentaminen. Palvelusetelin käyttö lisääntyi vuonna 2012.
Järjestelmää ei ole laajennettu.

Palveluntuottajat ovat velvollisia laatimaan omavalvontasuunnitelman, joka on tärkeä osa palvelutoiminnan
ennakkovalvontaa. Omavalvonta tulee jatkossa laajenemaan myös kuntien omaan toimintaan. Tulevassa vanhuspalvelulaissa on jo sitä koskeva kohta ja uudistuvassa sosiaalihuoltolaissa (joka on luonnosvaiheessa) se
on myös huomioitu.

Palvelusetelin käyttö 2012

Asiakasnäkökulma

Palvelusetelin käyttö

2011

2012

Tehostettu palveluasuminen
asumispäivistä (%)

10,5

13,7

2,9

8,6

32,2

36,4

otettu
käyttöön
1.10.2011

13,2

Kotihoito
kotihoidon tunneista (%)
Säännöllisen kotihoidon
kuukausisiivous asiakkaista (%)
Omaishoidon tuen lakisääteinen
vapaa lakisääteistä vapaata
käyttäneistä asiakkaista (%)

Hankittaessa palveluja sopimusteitse tai palvelusetelillä
kunnan on aina varmistettava, että hankittavat palvelut
vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään kunnalliselta toimijalta. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa valvontaa on
kohdistettu etenkin palveluseteliyrittäjiin.

Asiakastyytyväisyydessä on tavoiteltu keskimääräistä
tasoa. Kyselyjä tehdään omassa toiminnassa säännöllisesti joka toinen vuosi. Vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä kokonaiskeskiarvo oli 4,06 (maksimi 5). Palautteissa
omaiset toivoivat enemmän ulkoilua ja järjestettyä toimintaa. Henkilöstön määrä koettiin riittämättömäksi yksilöllisen perushoidon, hygienian hoidon ja ruokailun
avustamisessa. Kotihoidon palveluita pidettiin hyvinä
ja niiden arvioitiin tukevan turvallista kotona asumista.
Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 1 518 kappaletta.
Myös muita kyselyitä on tehty, esimerkkinä FCG Oy:n
Kaupunkipalvelututkimus 2012 ja hyvinvointipalveluiden oma Hyvinvointikysely ikäihmisille 2011. Kyselyn tulokset kertovat, että parannettavaa on, vaikka palveluihin pääasiassa ollaan tyytyväisiä.
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FCG Oy:n Kaupunkipalvelu-tutkimus 2012
Oululaiset eivät olleet tyytyväisiä vanhusten asumis- ja
laitospalveluiden järjestämiseen. Vastaajista 33 % piti
niitä huonosti järjestettynä, selviää FCG Oy:n tekemästä
tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista keskimäärin
20 % piti palveluja omassa kunnassa hyvin hoidettuna,
Oulussa 12 %. Kaupunkilaisten arvioidessa asumis- ja
laitoshoitopalveluita tulos oli 2,39 (asteikolla 1–5). Oulun
tulos huononi hieman vuoden 2008 kyselyyn verrattuna.
Vastaajista 14 % ilmoitti myös vanhuksen hoidon järjestämisessä olleen ongelmia. Vuonna 2008 ongelmia oli
7,8 %:lla ja vuonna 2012 14,9 %:lla. Nousua oli 7,2 %. Ongelmia oli useimmin Oulussa, verrattuna muihin kyselyn kaupunkeihin.

Hyvinvointikysely ikäihmisille 2011
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hyvinvoinnista ja elämän odotuksista. Kyselyyn vastanneiden määrä oli 950 henkilöä ja vastaajista oululaisia
81,6 %.
Ikäihmisten tulevaisuudesta kysyttäessä vastaajat olivat pessimistisiä. Yli 90 % oululaisista vastaajista koki,
että heikko kuntatalous vaarantaa ikäihmisten palvelut
ja on todennäköistä, että ihmiset joutuvat rahoittamaan
omia palveluitaan enenevässä määrin. Yli puolet vastaajista koki, että ikäihmisten tyytyväisyys elämään ja ikäihmisten arvostus tulevaisuudessa ei lisäänny. Avoimissa
palautteissa kiitosta saivat vanhuspalveluista muun muassa kotihoito, Onni palvelulinja ja Aleksinkulma, joka
on maksuton ja tarkoitettu oululaisille eläkeläis-, vammais- ja veteraanijärjestöille kohtaamis- ja kokoontumispaikaksi. Moitteita ikäihmisten hyvinvointipalvelut
sai vähäisten hoitopaikkojen ja henkilökunnan vuoksi.
Päättäjiltä toivottiin ikäihmisten kuulemista ja arvostusta sekä ratkaisuja, jotka voisivat itse hyväksyä itselleen.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut keräsi vuoden
2011 lopussa uuden Oulun ikäihmisten mielipiteitä

Vuonna 2012 tehdyn Kaupunkipalvelu -tutkimuksen mukaan oululaiset eivät olleet tyytyväisiä siihen, miten vanhusten asumis- ja laitospalvelut on järjestetty Oulussa. Ongelmia
on ollut myös vanhuksen hoidon järjestämisessä. Kaupungin oman toiminnan kyselyissä
henkilökunnan määrä ja hoitopaikat on koettu riittämättömäksi. Kysyttäessä ikäihmisten
mielipidettä tulevaisuudesta yli 90 % oululaisista vastaajista koki, että heikko kuntatalous
vaarantaa ikäihmisten palvelut. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että ikäihmisiä kuullaan ja asiakaskyselyjä hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja palvelujen kehittämisessä asiakaslähtöisempään suuntaan.

Valtakunnalliset tavoitteet palvelujen
järjestämisessä

esimerkkinä omaishoidon tuki, joka myönnetään kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttäneille henkilöille.

Oulussa ikäihmisten palvelujen järjestämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) palvelurakennelinjauksia. Tavoitteita on kuitenkin asetettu myös
oululaisten iäkkäiden kuntalaisten tarpeiden pohjalta

Kun verrataan valtakunnallisen laatusuosituksen tavoitteita Oulussa toteutuneeseen palvelurakenteeseen,
saavutettiin kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden vanhusten määrälle ja omaishoidon tuelle asetetut valtakunnalliset tavoitteet.

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaiset valtakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet
ja Oulun kaupungin tilanne vuonna 2011 ja 2012
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (2008)
valtakunnalliset tavoitteet

Valtakunnallinen tavoite
2012 mennessä (%)

Oulu 2011
(%)

Oulu 2012
(%)

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet

91 – 92

90,8

91

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet

13 – 14

11,8

12,7

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana

5–6

7,6

7,8

Tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat

5–6

3,9

3,9

Vanhainkodissa tai laitoshoidossa 75 vuotta täyttäneet

3

5,3

5,1

Lähde: Oulun tilinpäätökset 2011 ja 2012, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008:3)
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Ikäihmisten laatusuositukseen sisältyviä palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus Kuusikon
vastaavanikäisestä väestöstä (ikävakioimaton)

35

30
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15

5,3
5,5
3,5

12,2

3,5

5,8

5,5

5,6

3,1

2,5

2,7

3,6

3,5

9,9

9,3

8,7

14

8,1

5,7

2,8

3,7

5,2

10
5

3,3

3,4

3,1

12,3

5,3

6,7

7

4,5

5,8

5,3

3,4

3,4
2,6

4,1
2,5

14,5

13,4

13,7

3,9

5,3
4

3,8
7,7

7,7

12,2

12,2

3
5,2

4,7

4,7

5

3,6

3,7

12,1

12,2

5,5
5,5

13,5

0
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Helsinki

Espoo

Vantaa

Turku

Tampere

Oulu

Kuusikko

Pitkäaikainen laitoshoito

Tehostettu palveluasuminen

Omaishoidon tuki vuoden aikana

Säännöllinen kotihoito joulukuussa

Laatusuositus

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin vertailun mukaan Tampereella ja Turussa on saavutettu säännöllisen kotihoidon 13–14 %:n tavoite. Oulussa toteuma oli 12,2 % tilaston tekohetkellä (12,7 % vuonna 2012). Omaishoidossa
Oulun 7,7 %:n kattavuus (7,8 vuonna 2012) ylittää selvästi laatusuosituksen 5-6 %:n tavoitteen. Muissa kunnissa
osuudet jäivät vielä vuonna 2011 alle tavoitteen.

Tehostetun palveluasumisen asiakasosuudet ovat kasvaneet kaikissa kunnissa vuonna 2011. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat lisäksi saavuttaneet tehostetulle
palveluasumiselle asetetun 5–6 %:n suositustason. Pitkäaikaisen laitoshoidon tavoitetason on saavuttanut Espoo. Oulussa osuus ei ole pienentynyt vuosina 2010–
2012. Pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevien osuudet
ovat suositusta korkeammat.

Vanhuspalveluiden kehittämistä on ohjannut pitkään tavoite, että mahdollisimman moni
vanhus voisi elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tarkastuslautakunnan mielestä monipuoliset kotona asumista tukevat palvelut ja lyhytaikainen laitoshoito eivät ole
kyenneet ehkäisemään ikääntyneiden laitokseen siirtämistä. Oulussa ympärivuorokautinen
hoito on järjestetty valtakunnallisesti vertailtuna laitospainotteisesti.

Vanhusten ympärivuorokautinen hoito
Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa ympärivuorokautisiin palveluihin kuuluvat tehostettu palveluasuminen ja
pitkäaikainen laitoshoito. Tehostettuun palveluasumiseen pääsy on ollut hankalaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon saatavuus on sen sijaan ollut kohtuullisen hyvä.
Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti joulukuussa 2012
yhteensä 105 asiakasta (76 joulukuussa 2011), joista tehostettuun palveluasumiseen 90 (50 vuonna 2011) ja

laitoksiin 15 (26 vuonna 2011). Tehostettuun palveluasumiseen jonottavien suuri määrä johtuu siitä, että vuonna
2012 ei valmistunut uusia palveluasuntoja. Palvelusetelillä järjestettiin tehostettua palveluasumista 64 asiakkaalle (44 asiakasta vuonna 2011).
Terveyskeskussairaalapaikoilla (OKS, OSKS ja Terveystalo, entinen ODL), ympärivuorokautista paikkaa odotti
30, joista tehostettuun palveluasumiseen 22 ja laitoshoitoon 8 potilasta. Lähikuntiin on jonkin verran jouduttu
tekemään sijoituksia, lähinnä lyhytaikaisia. Vuonna 2012
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lähikunnilta (esim. Kempele, Liminka) ostettiin oululaisille potilaille yhteensä 690 hoitopäivää lyhytaikaisilta
vuodeosastoilta. Suurin osa on ollut lähikunnassa vain
muutamia päiviä ja kotiutuneet sen jälkeen tai siirtyneet
ympärivuorokautiseen hoitoon.

sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito) on järjestetty valtakunnallisesti vertailtuna laitospainotteisesti. Tehostetussa palveluasumisessa asui 3,9 % (STM:n tavoite 5–6 %) ja pitkä-aikaispäätöksellä laitoksessa tai Oulun
kaupunginsairaalassa 5,1 % (5,3 % vuonna 2011). STM:n
tavoite oli 3 %. Painotus on kuitenkin viime vuosina siirtynyt laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen suuntaan.

Oulun ongelma on ollut, että ikäihmisten ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen ja

Palvelurakennemuutos 75 täyttäneet (Oulu) vuodet 2005–2012 ja ennuste vuosille 2013–2016
102

laitos
tehostettu palveluasuminen
kotona

100

98

prosenttia, %

96

5,9

5,8

5,9

5,7

5,4

5,2

5,3

5,1

4,9

5

5

5

2,5

2,5

3

3,3

3,5

3,8

3,9

3,9

4,1

3,7

3,3

3

91,6

91,6

91,1

91

91,1

91

90,8

91

91

91,3

91,7

92

94

92
90
88
86

Tehostettuun palveluasumiseen vuoden 2012 aikana sijoittuneiden keskimääräinen jonotusaika oli 134 vuorokautta (74 vuorokautta vuonna 2011). Tilanteen odotetaan paranevan vuoden 2013 aikana, kun ikäihmisten
tehostetun palveluasumisen kilpailutus valituksineen
saadaan päätökseen. Hankinnan kokonaisarvo koko sopimuskaudelle 2013–2016 on noin 32 miljoonaa euroa.
Tehostetun palveluasumisen määrän lisääminen on
edellyttänyt nykyisten pitkäaikaislaitospaikkojen muuttamista osin kotona asumista tukeviksi vuorohoitoja kuntoutuspaikoiksi sekä palveluasumisyksiköiksi.

ympärivuorokautinen
hoito
tavoite 8 %

kotona asuvat vanhukset
tavoite 92 %

UO=uusi Oulu
E= ennuste

Määrän lisääminen ei vähennä laitospaikkoja, mutta
paikkojen käyttötarkoitus on muuttunut pitkäaikaishoidosta jatkokuntoutukseksi. Vastaavia kuntoutuspaikkoja on Oulussa jo aiemmin ollut tarjolla Hiirosenkodissa.
Laitoshoidossa on otettu käyttöön noin 20 joustavaa
paikkaa 20.6.2012 alkaen. Näin asiakas, jolle on myönnetty tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon palvelu, siirtyy laitoshoidosta nopeasti tarkoituksenmukaiselle paikalle ja tehostetun palveluasumisen suhteen ns.
kevyemmälle paikalle kuin esimerkiksi sairaalahoito.

Hoitoketjun toimivuuden parantamiseen on tarkastuslautakunta kiinnittänyt aiemminkin
huomiota. Ympärivuorokautisen hoidon saatavuudessa on edelleen ongelmia. Hoitoon jonotti vuonna 2012 joulukuun lopussa yhteensä 105 asiakasta (76 asiakasta vuonna 2011). Näistä
terveyskeskussairaalapaikoilla ympärivuorokautista paikkaa odotti 30 potilasta.

Kotihoito ja muut kotona asumista tukevat palvelut
Kun ikäihmisten laitosasumista halutaan vähentää, on
kehitettävä kotipalveluja. Kotona asumista tuetaan palveluohjauksella ja neuvonnalla, kuntoutumista edistävällä ja tehostetulla kotihoidolla, päivätoiminnalla ja
omaishoidon tuella.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi lasketaan ne henkilöt, jotka saavat apua eli kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa tai molempia vähintään kerran viikossa. Kotihoidon
asiakasrakenne Oulussa painottui paljon apua tarvitseviin asiakkaisiin.
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eikä sosiaalihuoltolain mukaisessa palvelutarpeen arvioinnissa (ks. kappale strategiset tavoitteet).

Kotihoidon kasvu on ollut suunniteltua suurempaa etenkin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa. Säännöllisen kotihoidon kysyntä lisääntyi 12,2 %, joka tarkoittaa
215 asiakasta (vuonna 2011 3,9 % eli 66 asiakasta).

Palvelutuotannon strategiset tavoitteet

Säännöllisen kotihoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokassa kasvoi 12,7 %:iin (2011 kattavuus oli
11,8 %). Vuosien 2008–2012 aikana se on vaihdellut
11,6–12,7 %:n välillä. Kotihoidon kattavuus on tavoitteena nostaa 12,7 %:sta 13–14 %:iin asteittain. Kotihoidon
kasvavaan tarpeeseen on pyritty vastaamaan palvelusetelillä ja kilpailutetulla kotihoidolla. Ostopalveluna ja
palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon määrä lisääntyi tunteina 93 % vuoteen 2011 verrattuna ollen nyt 22 %
(13 % vuonna 2011) koko kotihoidon järjestämisen volyymistä. Omassa toiminnassa säännöllisen kotihoidon
tunnit lisääntyivät 1,6 %.

Palvelutuotannon tavoitteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi eivät toteutuneet työhyvinvointiohjelman toimista huolimatta. Sairauspoissaolojen osuus maksimityöpanoksesta kasvoi hieman ja oli 7,4 % (7,3 % vuonna
2011) tavoitteen ollessa palvelutuotannossa 5,1 %. Myös
oman toiminnan ja talouden kehittämisohjelman tavoitteena oli saada aikaan 0,7 miljoonan euron säästöt vähentämällä sairauspoissaoloja. Säästöt eivät toteutuneet. Palvelutuotanto raportoi sairauspoissaolojen
kasvun olevan kustannuksina vuodesta 2011 vuoteen
2012 355 000 euroa. Laitoshoidossa sairauspoissaoloja
oli 6,9 % ja kotihoidossa 8,2 % maksimityöpanoksesta.

Palvelusetelin käyttö laajeni 1.4.2011 alkaen säännölliseen kotihoitoon ja määräaikaiseen kotisairaanhoitoon. Palveluseteleitä käyttävien asiakkaiden määrä on
noussut eniten säännöllisen kotihoidon kuukausisiivouksessa, jossa 36,4 % asiakkaista käyttää palveluseteliä. Omaishoidontuen lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista 13,2 % käytti palveluseteliä.

Strategian mukaisesti laitoshoidosta siirtymistä kevyempiin hoitomuotoihin on jatkettu ja tavoitteen toteutuminen raportoidaan 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta. Avopalveluiden asiakkaiden osuus vanhustyön asiakkaista
(kotihoito, omaishoito, päivätoiminta, erilaiset tukipalvelut ja keskiraskas palveluasuminen) on yli 65-vuotiaiden ikäluokassa kohonnut 87 %:iin (86,8 % vuonna 2011).

Omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille henkilöille. Omaishoidontuen saajia oli vuoden
2012 aikana 907 asiakasta (852 asiakasta vuonna 2011),
kasvua oli +6,5 %. Edellisen vuonna 2011 kasvua oli
4,5 %. Kasvu oli suurempi kuin 65 vuotta täyttäneiden
määrän kasvu. Peittävyys 75 vuotta täyttäneistä kasvoi
myös 7,8 %:iin (2011 7,6 %). Omaishoitajista lakisääteistä vapaapäiväoikeutta käytti 73 % (vuonna 2011 63 %,
vuonna 2010 58 %) siihen oikeutetuista. Vapaapäivän järjestämisessä laitoshoito oli suosituin.

Palvelusopimuksen mukaiset hoidon laadun
tavoitteet

Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja
asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Vuonna 2012 omaishoidontuen määrät ovat 364,35
ja 837,52 euroa.
Palvelujen saatavuus (hoito- ja palvelutakuu) ei aivan toteutunut lain edellyttämällä tavalla kotisairaanhoidossa

Vanhuspalveluissa tilaajan ja tuottajan palvelusopimuksen mukaiset hoidon laadun tavoitteet toteutuivat vain
osittain. Lääkehoidon laatuindikaattorit olivat heikot ja
jäivät hyvän laadun tavoitteesta. Erityistä Oulussa on
ollut avohoitoasiakkaiden korkea lääkkeiden kokonaismäärä ja kivun lievityksen riittämättömyys. Myös tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa lääkkeiden
määrä oli korkea. Terveydenhuollon toimijoiden kanssa yhteisesti sovitut toimenpiteet eivät vielä näy hoidon
laadun tuloksissa. Palvelutuotanto raportoi, että laatuindikaattoreiden mukaan kotihoidon laatu parani ja palvelukodeissa laatu heikkeni edellisvuoteen verrattuna.
Kuntoutumista edistävän hoidon laatu vaihtelee yksiköittäin, hyvän laadun tavoitetasolle ei päästy. Laitoshoidon laatuindikaattoreiden osoittama hoidon laatu heikentyi edelliseen mittaukseen nähden.

Tarkastuslautakunnan mielestä sairauspoissaolot ovat edelleen huolestuttavan korkeat vanhuspalvelussa, hyvinvoinnin palvelualueista korkeimmat. Vanhuspalveluissa poissaolojen
osuus maksimityöpanoksesta oli 7,4 %. Strategisena tavoitteena tuotannolla on, että sairauspoissaoloja on keskimäärin enintään 5,1 % maksimityöpanoksesta.
Vanhuspalveluissa sopimuksen mukaiset hoidon laadun tavoitteet toteutuivat vain osittain.
Tarkastuslautakunta korostaa, että henkilöstötekijöillä on voimakas yhteys hoidon laatuun
ja henkilöstöön liittyvien tekijöiden seuraaminen on myös laadun parantamiseksi tärkeää.
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7 sivistys- ja kulttuuripalveluihin
kohdistuvat arvioinnit
7.1 Varhaiskasvatus

Päivähoidon palvelujen kokonaisuus Oulussa

Varhaiskasvatus ja opetustoimi ovat yhdistyneet hallinnollisesti vuoden 2012 alussa. Lisäksi palveluiden järjestäminen siirtyi muista kunnista (Haukipudas, Kiiminki,
Oulunsalo, Yli-Ii) Oulun järjestämisvastuulle elokuussa
2012. Oulun johtamisjärjestelmässä varhaiskasvatus sisältyy sivistys- ja kulttuuriprosessin kokonaisuuteen yhdessä opetus-, nuoriso-, kulttuuri- sekä liikuntatoimen
kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut vastaa päivähoidon lisäksi myös esiopetuksen järjestämisestä.

Lapsen tarvitessa päivähoitoa vanhemmat voivat valita
lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoitopaikan,
yksityisen hoitopaikan, hoitaa lasta kotona kotihoidon
tuella tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuen tai
palvelusetelin turvin. Lisäksi on tarjolla kerhotoimintaa
lapsille, silloin kun perheellä ei ole tarvetta kokopäiväiselle hoidolle.

Varhaiskasvatusta antavien yksiköiden määrä vaihtelee jonkin verran uudessa Oulussa kulloisestakin palvelutarpeen tilanteesta johtuen (noin 160–170 yksikköä).
Varhaiskasvatuspaikkoja on 12 300 kappaletta (päiväkoti, kerhot ja perhepäivähoito), ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelee noin 1 900 hoito-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaista.

Lasten määrä on Oulun seudulla korkea. Vuoden 2012
lopussa oli 13 119 päivähoitoikäistä lasta. Lasten määrä
kasvoi Oulussa jo viidettä vuotta peräkkäin. Suurimpana
ongelmana on ollut palveluiden kysyntä ja tarjonta, jotka
eivät alueellisesti kohtaa. Uusilla asuinalueilla on hoitopaikoista puutetta, kun taas vanhoilla asuinalueilla hoitopaikat riittävät palvelutarpeeseen nähden.

Päivähoitoikäisten (10kk–6v)
lasten(10kk
määrän
vuosina
2007–2011, kun vuosi 2007=1
Päivähoitoikäisten
– 6v)muutos
lasten määrän
muutos
vuosina 2007–2011, kun vuosi 2007=1

Päivähoitoikäisten lasten lukumäärän muutos,
2007=1

1,20

1,15

1,10

Helsinki
Espoo
Vantaa

1,05

Turku
Tampere

Oulu

1,00

0,95

0,90

Kuusikko
Suomi

Katkaistu
asteikko

2007

2008

2009

2010

2011

KUVA

Oulussa päivähoitoikäisistä lapsista noin puolet (50,1 %)
oli hoidossa kunnallisessa päiväkodissa ja reilu viidennes (21,1 %) päivähoitoikäisistä hoidettiin kotona. Kotihoidon tuella hoidettujen määrä ja osuus päivähoitoikäisistä on laskenut Oulussa muutamien vuosien ajan
samoin kuin muissa suurissa kaupungeissa. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on vaihdellut. Vuonna

2012 perhepäivähoidossa oli lapsia 352, mikä on 45 lasta
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 lasten
määrä kasvoi noin 20:llä vuoteen 2010 verrattuna. Muissa suurissa kaupungeissa perhepäivähoidossa olevien
lasten määrä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2002 alkaen.
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Päivähoitoikäisten (10kk–6v.) jakautuminen päivähoitojärjestelmässä joulukuussa 2011 (%)
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Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Kerhotoiminta on vaihtoehtona päivähoidolle, mikäli perheellä ei ole työstä tai opiskelusta johtuvaa kokopäivähoidon tarvetta. Kuusikko-kunnista (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) kerättyjen tietojen
mukaan suhteellisesti eniten kerhotoimintaan osallistuneita vuonna 2011 oli Oulussa. Tällä hetkellä Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen oma palvelutuotanto tarjoaa
kerhopaikan 1 150 lapselle.

Vuodelta 2012 ei ole tehty vielä vertailua kuuden suurimman kaupungin päivähoidon kokonaiskustannuksista,
mutta vuoden 2011 vertailussa päivähoitojärjestelmän
kokonaiskustannukset kasvoivat suhteellisesti eniten
Oulussa muihin Kuusikko-kaupunkeihin verrattuna.
Kustannukset olivat kuitenkin pienimmät johtuen Oulun
alhaisista henkilöstö- ja tilakustannuksista sekä ateria-,
siivous- ja laitoshuoltopalvelujen kustannuksista.

Oulussa päivähoidon palvelujen kokonaiskustannukset
olivat vuonna 2012 noin 86,8 miljoonaa euroa (81,9 vuonna 2011). Tästä noin 55,5 miljoonaa euroa on kunnan itse
tuottaman päivähoidon kustannuksia. Loput kustannukset jakautuvat lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon
tuen ja palvelusetelillä järjestetyn päivähoidon kesken.
Asiakasmaksuja saatiin hieman yli 9 miljoonaa euroa.

Päivähoitopalvelut ja niiden tarve

Varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset 2012
Varhaiskasvatuspalveluidenkustannukset 1 000 €
Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset (Oulu)

2011

2012
Oulu

81 864

86 837

Asiakasmaksut

8 930

9 240

Oman tuotannon
kustannukset

53 080

55 511

6 360

6 619

Varhaiskasvatuksen
kokonaiskustannukset (Oulu) euroa/
0–6-vuotias lapsi

2012
Uusi
Oulu*

98 511

Muutos (%)
2012-2011
(Oulu)

6,1
3,5

63 563

4,6

4,1

* 1.8.2012 alkaen myös Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo
ja Yli-Ii Oulun alustalla kustannukset laskutettu kunnista

Päivähoitoikäisten (0–6-vuotiaiden) määrän kasvu on
lisännyt palvelutarvetta ja kasvattanut kustannuksia.
Vuonna 2012 menot kasvoivat 6,1 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Erityisesti pienten lasten määrän kasvu lisää
päivähoidossa menoja. Esimerkiksi vuonna 2011 alle
3-vuotiaiden osuus kunnallisessa päiväkotihoidossa oli
Oulussa Kuusikko-kuntien suurin, lähes 24 %. Vuonna
2012 kysynnän kasvu on edelleen ollut ennakoitua suurempaa.
Taulukossa on esitetty 0–6-vuotiaiden määrän kasvu Oulun kaupungissa 2007–2013. Vuosi 2013 koskee koko
Oulun aluetta kuntauudistuksen jälkeen. Uuden Oulun
kuntien ikärakenne on lapsivoittoinen. Arvio vuosittaisesta 0–6-vuotiaiden määrän kasvusta uudessa Oulussa on noin 300–330 lasta, josta Oulun osuus on noin 250.
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0–6-vuotiaiden määrän kasvu Oulun kaupungissa
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säästöä vuoteen 2020 mennessä. Edellyttäen, että nykyinen kustannustaso säilyy ja lasten määrän kehityksessä
ei tapahdu suuria muutoksia.
Vuodeksi 2012 valtuusto asetti tavoitteen, että 22 % lapsista on yksityisen hoidon piirissä. Tavoitteen raportoitiin toteutuneen välitilinpäätöksessä 2012, jolloin yksityisen hoidon piirissä oli 23 % lapsista.
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Kysynnän kasvu on kohdistunut etenkin kunnalliseen
päiväkotihoitoon, jossa lasten määrä on kasvanut pari viimeistä vuotta. Perhepäivähoidossa olevien lasten
määrä on laskenut.
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Strategiset tavoitteet
Oulun varhaiskasvatuspalvelujen strategisena tavoitteena on ollut vuosien ajan siirtyminen päiväkotihoidosta
kevyemmin mitoitettuihin palveluihin. Tähän on pyritty
lisäämällä edullisemman avoimen varhaiskasvatuksen
osuutta päivähoitopalveluista. Kunnallisen päivähoitopaikan hinta on keskimäärin 8 500 euroa ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan kustannus on noin 2 100 euroa
lasta kohden (Oulun kustannusrakenne).
Vuonna 2012 avoimen varhaiskasvatustoiminnan piirissä olevien lasten suhde päiväkotihoidossa olevien lasten määrään oli 16,15 % (2011 11,2 %), kun tavoitteeksi
oli asetettu 13 %. Hoitopäivistä oli avoimen toiminnan
päiviä 5,11 % (2011 4,9 %). Viiden prosentin tavoite saavutettiin.
Strategisena tavoitteena myös oli, että kiireelliset päivähoitohakemukset käsitellään kahdessa viikossa ja kiireettömät neljässä kuukaudessa. Vuonna 2012 tavoite
toteutui, vaikka lasten määrä kasvoi.
Kunnissa on tapahtumassa kunnallisen ja yksityisen
päivähoidon rakennemuutos. Oulussa varhaiskasvatuksen pitkän tähtäimen tavoitteeksi vuodeksi 2020 on asetettu, että oman palvelutuotannon osuus olisi 70 % ja
yksityinen osuus 30 %. Prosenttiosuudet sisältävät päivähoitopalveluiden (päiväkotihoito, perhepäivähoito ja
avoin varhaiskasvatustoiminta) piiriin kuuluvan palvelukokonaisuuden. Tällä tavoitellaan 9 miljoonan euron
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Taloudessa seurataan 0–6-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvaa kustannusten nousua. Vuodeksi 2012 kustannustavoitteet lasta kohden asetettiin 6 341 euroon. Toteuma
oli 6 619 eli 4,1 % korkeampi.
Tuottavuutta mittaava tunnusluku varhaiskasvatuksessa €/0–6-vuotias lapsi
6700

6619

6600
6500
6360

6400

6300
Lasten määrä

Perhepäivähoidon laskun yhtenä syynä on perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön alaisuuteen
1.8.2011. Siirtyminen vähensi merkittävästi perhepäivähoitajien lisä- ja ylityötä. Lisäksi perhepäivähoitajia on
siirtynyt eläkkeelle. Tilaajan ja tuottajan yhteisenä tavoitteena on edelleen pitää kunnallinen perhepäivähoito yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona varhaiskasvatuksessa.
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Varhaiskasvatuspalveluissa on toimittu
strategisten linjausten mukaisesti. Valtuuston asettama tavoite, että 22 % lapsista on yksityisen hoidon piirissä, saavutettiin toteuman ollessa 23 %. Lasten määrän
kasvusta huolimatta päivähoidon palvelujen saanti eli hoitopaikat pystyttiin järjestämään lain mukaisessa määräajassa.
Asiakkaiden ohjaus kevyempiin hoitomuotoihin oli onnistunut. Avoimen varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten
suhde päiväkotihoidossa olevien lasten
määrään toteutui yli tavoitteiden.

38

Arviointikertomus 2012

Talous
Varhaiskasvatuspalveluissa toiminta pystyttiin järjestämään uudessa Oulussa miltei talousarvion mukaisesti.
Menot alittivat muutetun talousarvion 1,5 miljoonaa euroa ja tulot alittuivat 1,7 miljoonaa euroa. Määrärahoihin tehtiin tuloihin 1,5 ja menoihin 3,1 miljoonan euron
lisäykset.
Tilinpäätöksen mukaan Oulun varhaiskasvatuspalveluissa kertyi tuloja 9,2 miljoonaa euroa (8,9 milj. € vuonna 2011). Menojen toteuma oli 86,8 miljoonaa euroa (81,9
milj. € vuonna 2011). Päivähoidon menot kasvoivat 6 %
vuoteen 2011 verrattuna. Kasvu johtui huomattavasti
kasvaneesta kysynnästä omassa tuotannossa. Oulussa
toimintamenot ylittyivät talousarviomuutosten jälkeen
0,2 miljoonaa euroa.

Palveluseteli
Palveluseteli on uusi tapa tukea perheiden päivähoitoa
yksityisessä päivähoidossa. Se korvaa Kelan aiemmin
maksaman yksityisen hoidon tuen ja Oulun kaupungin
maksaman yksityisen hoidon kuntalisän.
Oulussa lasten päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 2011. Myöhemmin se on otettu käyttöön
myös avoimeen kerhotoimintaan. Lisäksi on alettu valmistella palvelusetelin käyttöönottoa yksityisessä perhepäivähoidossa. Tavoitteena on, että se olisi käytössä
syksyn 2013 aikana. Perhepäivähoidon palvelusetelin
rinnalle valmistellaan palvelurahan käyttöönottoa. Palveluraha on yksityisen perhepäivähoitajan omista alle
kouluikäisistä lapsista maksettava tuki.
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Yksityisen päivähoidon osuuden kasvaessa päivähoitopaikan järjestämisvastuu kunnan päivähoitoikäisille on
kuitenkin edelleen kunnalla. Myös yksityisen päivähoidon valvonta kuuluu kunnalle. Kunnan on vastattava siitä, että asiakkaan valitsema palvelusetelillä järjestetty
hoito vastaa kunnan päivähoidon tasoa. Palvelusetelin myötä kunnan omat investointitarpeet kuitenkin vähenevät muun muassa kiinteistöissä ja tietojärjestelmissä. Myös palveluiden järjestämisen kustannukset
alenevat.
Helmikuussa 2013 oli voimassa olevia palveluseteleitä
1 811 kappaletta. Edellisenä vuonna samaan aikaan palveluseteleitä oli 1 016 kappaletta (+78 %). Yksityisiä palvelusetelijärjestelmässä olevia päiväkoteja on Oulun
alueella tällä hetkellä kolmisenkymmentä. Uuden Oulun kuntaliitoksen yhteydessä päiväkotien määrä nousi
noin 50:een
Päivähoidon asiakaskunta on nuorta ja uutena toimintamuotona palveluseteli on varhaiskasvatuksesta saatujen tietojen mukaan otettu avoimesti vastaan.
Asiakasperheiden ja palvelutuottajien kokemukset palvelusetelijärjestelmästä ovat olleet positiivisia. Palvelusetelijärjestelmä on parantanut mahdollisuuksia valita
lapselle sopivin päivähoidon järjestämismuoto. Lisäksi
järjestelmä on parantanut mahdollisuutta vertailla julkisten ja yksityisten hoitopaikkojen hinnoittelua. Omavastuun osuuden voi helposti laskea Oulun kaupungin
nettisivujen palvelulaskurilla.

Palvelutakuu

Palveluseteleiden määrä tammikuu 2012
–helmikuu 2013
2000

yksityisen hoidon tukea käytetään Oulussa lähinnä perhepäivähoidon järjestämiseen tai työsopimussuhteisen
hoitajan palkkaamiseen kotiin.

2013

Palveluseteleiden määrä tammikuu 2012–helmikuu 2013

Lin. (Palveluseteleiden määrä tammikuu 2012–helmikuu 2013)

Palvelusetelillä järjestetty päivähoito painottuu päiväkotihoitoon ja näkyy Oulussa yksityisen hoidon tuella hoidettavien lasten sekä ostopalvelupäivähoidossa olevien
lasten lukumäärän vähenemisenä. Palvelusetelin myötä

Päivähoidossa on voimassa palvelutakuu, joka otettiin
käyttöön elokuussa 2009 yhtenä Oulun kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Se on otettu käyttöön myös kaikissa uuden Oulun kunnallisissa päiväkodeissa. Palvelutakuu on perheille mahdollisuus sanoa
väliaikaisesti päivähoitopaikka irti, mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, äitiys- ja vanhempainrahakauden, hoitovapaan tai vuorotteluvapaan vuoksi. Päivähoito sitoutuu
järjestämään uudelleen hoitopaikan samasta päiväkodista viikon kuluessa siitä, kun perhe ilmoittaa kokopäivähoidon tarpeesta.
Palvelutakuuseen liittyvää asiakaskyselyä ei ole tehty,
mutta Oulun päivähoidon kokemukset palvelutakuun
käytöstä ovat olleet positiivisia sekä perheiden että päiväkotien näkökulmasta. Vuoden 2011 aikana oli palveluiden piirissä keskimäärin 196 lasta kuukaudessa. Vuonna
2012 määrä on ollut keskimäärin 300 lasta, enimmillään
395 lasta.
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Oulu-lisä
Alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla on mahdollisuus valita päivähoidon sijaan lasten kotihoidon tuki,
jonka lisäksi kotikunta voi niin halutessaan myöntää vapaaehtoista kuntalisää. Oulussa harkinnanvarainen lasten kotihoidontuki eli Oulu-lisä maksetaan Kelan kautta
lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena.
Tuen suuruus on ollut 1.3.2013 alkaen 110 euroa kuukaudessa.

Oulun kaupungin opetuslautakunta päätti kokouksessaan elokuussa 2012 esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle, että Oulu-lisä lakkautetaan vuoden 2013 alusta alkaen. Varhaiskasvatus raportoi, että
selvitysten ja käytännön kokemusten mukaan kuntalisä ei vaikuttaisi lapsiperheiden hoitopaikkavalintoihin.
Samansuuntaisia kokemuksia on kaikista suurista kaupungeista. Oulu-lisää ei lakkautettu, mutta kaupunginvaltuusto päätti ehtojen muuttamisesta. Mikäli perhe valitsee kotihoidon tuen kanssa maksettavan Oulu-lisän,
perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona. Esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen. Avoimeen kerhotoimintaan osallistuminen on myös mahdollista kotihoidon
tuen ja Oulu-lisän aikana. Uudet kriteerit tulivat voimaan
maaliskuun alusta 2013 alkaen.
Varhaiskasvatuksen avoimen kerhotoiminnan asiakasmaksujen poistaminen oli käsiteltävänä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa keväällä 2013. Ehdotuksena oli kerhomaksujen poistaminen. Avoin kerhotoiminta on tällä
hetkellä aina maksullista, vaikka kokopäivähoito on vähävaraisille perheille maksutonta. Kaupunginhallitus
piti voimassa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen varhaiskasvatuksen kerhomaksujen poistamisesta
1.8.2013 alkaen.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisät vuoden 2011 lopussa 					
Lasten kotihoidon tuen kuntalisät vuoden 2011 lopussa

Helsinki

alle 1 v 6 kk lapsi

264,00

1 v 6 kk–alle 2-vuotias lapsi

218,64

alle 2-vuotias lapsi
kaksi vuotta täyttänyt, alle 3-vuotias lapsi

Espoo

Turku

Tampere

Oulu

120,00
120,00
218,64

134,55

Vantaa

215,00

218,64

120,00

110,00

120,00

alle 3-vuotias lapsi, sairaan lapsen hoitotuki

252,28

3–6-vuotias sisarus, joka on osapäiväisesti yksityisessä
päivähoidossa
Monikkotuki pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta
perheelle, johon on syntynyt tai otettu ottolapseksi
samanaikaisesti enemmän kuin yksi lapsi

218,64

215,00

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Asiakasnäkökulma
Varhaiskasvatuksen keväällä 2013 julkaistun asiakaskyselyn mukaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin ollaan tyytyväisiä. Yli puolet (53 %) kaupungin
tekemään kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että mielikuva kaupungin varhaiskasvatuspalveluista on hyvä.
Erittäin hyvänä mielikuvaa piti 10,3 % ja melko hyvänä
32,2 %. Päivähoitopaikan oli toivomusten mukaan saanut 87,9 % vastanneista. Asiakaskyselyyn vastasi 3 217
henkilöä. Yksikkötason kommentteja annettiin päiväkodin tiloista, piha-alueista ja henkilökunnan määrästä.
Erityisesti päiväkodin henkilöstö sai runsaasti positiivista palautetta.

Myös kaupungin ulkopuolisen tahon FCG Oy:n vuonna
2012 tekemän kyselyn mukaan oululaiset olivat tyytyväisiä päivähoitoon. Eniten tyytyväisiä oltiin hoitopaikkoihin yleensä, ilmapiiriin ja turvallisuuteen, kodin ja hoitopaikan yhteistyöhön ja toimintaan lasten kanssa. Myös
henkilökunnan ammattitaitoon oltiin tyytyväisiä. Eniten
tyytymättömiä oltiin ryhmien kokoon ja henkilökunnan
riittävyyteen. Vastaajista keskimäärin 10 % ilmoitti ongelmana olleen päivähoitopaikan saannin. Myös uudessa Oulussa hoitopaikan saanti koettiin ongelmaksi (kyselyyn vastanneiden määrä 1 269).
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7.2	Liikuntapalvelut
Oulussa ylläpidetään liikuntapalveluja vuosittain 20 miljoonalla eurolla. Liikuntapalveluverkkosuunnitelman
mukaan Oulun seudulla on yli 800 liikuntapaikkaa ja Oulun kaupungissa yli 300 asukasta liikuntapaikkaa kohden.
Liikuntatoimen ydinpalveluita ovat liikunnan ohjauspalvelut, sisäliikuntapalvelut ja ulkoliikuntapalvelut. Ohjauspalveluissa ostetaan noin 15 % palveluista urheiluseuroilta, yhdistyksiltä ja yksityisiltä yrityksiltä, loput noin
85 % tuotetaan itse. Muu liikuntatoimen palvelutuotanto toteutetaan lähinnä ostoina kaupungin omilta liikelaitoksilta. Liikuntapaikkojen hoito on tilattu kokonaisuudessaan Tekniseltä liikelaitokselta. Siivouksesta yli 90 %
on tilattu Oulun Serviisiltä ja liikuntalaitosten asiakaspalvelupisteiden hoito ostetaan lähes kokonaan Oulun
konttorilta.
Liikuntapalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Haukiputaalta, Kiimingistä, Oulunsalosta ja Yli-Iistä Oulun kaupungille vuoden 2012 alussa ja palveluja yhtenäistettiin
palvelujen järjestämisohjelman linjausten mukaisesti. Liikuntapaikkojen vuorojenjakoperiaatteet ja hinnasto, alle 18-vuotiaiden ryhmien maksuttomuus ja Seniorikortti otettiin käyttöön koko uuden Oulun alueella.
Liikuntalain mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä liikunnalle. Liikuntalain määrittely on kuitenkin väljä eikä
se säätele kansalaisille tarjottavien liikuntapalvelujen
tasoa ja sisältöä. Kunnat voivat itse määritellä palvelujen sisällön ja tason sekä tavat, joilla ne huolehtivat tämän kunnallisen peruspalvelun järjestämisestä. Tämä
korostaa kunnan omaa strategista näkemystä eri väestöryhmien palvelutarpeista ja palveluiden tuottamisen
tavasta.

Strategiset tavoitteet
Liikuntatoimella oli kolme sitovaa tavoitetta valtuustoon
nähden: edistetään terveysliikuntaa ja terveyserojen kaventamista liikunnalla, lisätään ikääntyneiden liikuntaa
ja tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti. Mittareina
olivat liikuntalaitosten liikuntakäynnit, urheilukeskusten
liikuntasuoritteet sekä ohjatun liikunnan käynti- ja ohjauskerrat. Taloudessa mittarina oli toimintakateprosentti. Tilinpäätösraportoinnin mukaan kaikki edellä mainitut
tavoitteet saavutettiin eli kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyi. Toimintakateprosentti oli Oulussa 99,96 %
(ilman hankkeita).
Liikuntalaitosten liikuntakäynnit lisääntyivät 17 % eli
310 860 kertaa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikuntalaitoksiin luetaan kuuluvaksi kaikki liikuntaviraston vastuulla olevat uima-, jää- ja liikuntahallit, tekojääkentät,
liikuntasalit, telinevoimistelupaikat ja testaus- ja neuvontahuoneet. Ohjatun liikunnan käyntikerrat lisääntyivät 7 %. Ohjatun liikunnan ohjauskerrat vähenivät 2,2 %
(-291), mutta asetettu tavoite saavutettiin. Urheilukeskusten vuoroja varattiin 21 457 kertaa edellistä vuotta
vähemmän. Varattujen vuorojen tilastointiin vaikuttavat
erilaiset isot turnaukset ja kilpailut, joiden määrien vaihtelu vaikuttaa vuosittaiseen tilastointiin.
Liikuntatoimen tunnusluvut (vaikuttavuus)
vuonna 2012
Ohjatun liikunnan ohjauskerrat

Seniorikortti 70 + käyntikerrat liikuntalaitoksissa

Ohjatun liikunnan käyntikerrat

Urheilukeskusten tilastoidut liikuntasuoritteet
(varatut vuorot)

Liikuntalaitosten liikuntakäynnit

13 241

13 532
67 053
51 343
254 452

TP 2012

TP 2011

237 654
236 696
258 153
2 147 010
1 836 150

Liikuntatoimen tavoitteet ja tunnusluvut mittaavat pääasiassa liikuntasuoritteita eli käyntikertoja. Tavoitteiksi soveltuisivat hyvin tavoitteet, jotka kuvaavat sitä, miten kuntalaisten
tarpeita toteutetaan, esimerkkinä palvelujen kattavuus kohderyhmässä. Pelkät määrätavoitteet eivät tarkastuslautakunnan mielestä useinkaan kerro palvelujen vaikuttavuudesta, ellei
niitä suhteuteta palvelun kohderyhmän kokoon tai palvelutarpeeseen.
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Oulun kaupungin liikuntatoimen strategiassa ikääntyneiden liikunnan edistäminen on yksi keskeinen painopistealue ja tavoite. Liikuntatoimi tarjoaa ikääntyneille
ohjattua liikuntatoimintaa, liikuntaneuvontaa sekä maksuttomia päivävuoroja liikuntalaitoksissa. Oulussa on
käytössä Seniorikortti-niminen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea ikääntyneiden oululaisten itsenäistä ja omatoimista liikunnan harrastamista ja liikunta-aktiivisuuden lisäämistä.
Palvelukonsepteilla on pyritty vaikuttamaan siihen, että
ikääntyvät selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään.
Vuonna 2012 Seniorikortti oli tarkoitettu oululaisille
70-vuotiaille ja iäkkäimmille itsenäiseen kuntosaliharjoitteluun, uintiin ja vesivoimisteluun. Vuoden 2013 alusta kortin ikäraja alennettiin 65 vuoteen. Ikääntyneiden
liikuntakäyntikerrat lisääntyivät 31 % (15 710 käyntikertaa) edellisestä vuodesta.
Lasten ja nuorten liikunta on toinen strateginen tavoite,
jota on edistetty käyttövuoropolitiikalla ja liikuntatoimen
hinnoitteluperiaatteella. Hinnoitteluperiaatteen mukaan

alle 18-vuotiaiden ryhmät pääsevät käyttämään kaupungin hallinnoimia liikuntatiloja maksutta ennakkoon varatuille vuoroille (kaupunginvaltuusto 1996). Kaupunki
on myös järjestänyt 13–18-vuotiaille heti koulupäivän jälkeen maanantaista perjantaihin eri lajien maksuttomia,
ohjattuja liikuntavuoroja. Myös uimataito on Oulussa
valtakunnallisesti korkealla. Kuudesluokkalaisten uimataitoprosentti on tällä hetkellä 93.
Liikuntavirastolla on käytössä TIMMI-järjestelmä, jossa on noin 300 varattavaa tilaa ja palvelua. Käyttötilaston mukaan lokakuun lopussa kaupungin liikuntatilojen
varauksia oli ollut yhteensä 178 415 tuntia. Kävijöitä varatuilla vuoroilla oli yhteensä 823 567. Luvut eivät sisällä yhdistyneiden kuntien liikuntatiloja eivätkä koulujen
liikuntasalien varauksia. Varauksista alle 18-vuotiaiden
harjoitus- ja kilpailukäyttöön varaamien tuntien määrä
oli 48 341 tuntia, joka on varatusta kokonaistuntimäärästä noin 27 %. Nuorten suhteellinen osuus oli käyttäjäryhmistä korkein. Nuorten kävijöiden määrä kokonaiskävijämäärästä oli 54,3 %.

Käyttötilasto maksajan mukaan 1.1.2012–31.10.2012 (TIMMI-järjestelmä)
Oulun kaupungin liikuntatilojen käyttäjä

Alle 18-vuotiaat, harjoituskäyttö **
Alle 18-vuotiaat, kilpailukäyttö **

Tunnit

Käyttäjän
tuntien suhteellinen osuus
kokonaistunti
määrästä (%)

Kävijät

Kävijoiden
suhteellinen
osuus kokonais
kävijä
määrästä (%)

41 926

23,50

405 664

49,26

6 415

3,60

41 672

5,06

Kaupallinen käyttö

10 432

5,85

2 920

0,35

Kuntoilijat

23 246

13,03

2 172

0,26

Muut ryhmät harjoituskäyttö ja kilpailukäyttö

12 846

7,20

55 772

6,77

Oulun koulut, päiväkodit ja koulujen kilpailukäyttö

8 263

4,63

47 500

5,77

Urheiluseurat, harjoituskäyttö ja kilpailukäyttö

27 499

15,41

203 602

24,72

2 626

1,47

20 155

2,45

Yli 65-vuotiaiden ryhmät **
Uusia asiakas, liikuntaviraston oma käyttö ja
muut (alustava varaus)

12 766

7,16

-

-

Suljettu *

32 387

18,15

110

0,01

Yhteensä

178 415

100

823 567

100,00

48 341

27,09

447 336

54,32

Yhteensä alle 18-vuotiaat
(harjoitus-ja kilpailukäyttö)

Taulukko ei sisällä yhdistyneiden kuntien liikuntatiloja eikä koulun liikuntasalien varauksia.
** Maksuton käyttö
* Tilastossa suljetuksi laitetaan mm. vuosiremontit ja pyhäpäivät, jolloin liikuntapaikka on suljettu.
Esimerkiksi jääkiekkokaukalot suljetaan keväällä, kun sinne ei ole enää turvallista mennä luistelemaan.
Kaukalot ovat suljettuna seuraavaan kauteen saakka.

42

Arviointikertomus 2012

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)
Terveyden edistäminen kunnissa on tehty näkyväksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarin avulla.
Terveydenedistämisaktiivisuus eli TEA kertoo siitä, miten kunnan päätösprosesseissa, vastuukysymyksissä ja
väestön terveysseurannassa on kiinnitetty huomiota terveyden edistämiseen.
Valtakunnalliset TEA-viisarin tulokset julkistettiin joulukuussa 2012. Oulun kokonaispistemäärä liikunnan toimialalla oli 93, mikä oli valtakunnan toiseksi korkein (koko maan keskiarvo 62). Vuonna 2010 Oulun pistemäärä
oli 86. Pistemäärä kuvaa prosenttiosuutta maksimipisteistä. Koko maan tulos on kaikkien vastanneiden väestöpainotettu keskiarvo.
Oulun tulokset ovat koko maan tuloksiin verrattuna hyvät. Liikuntalautakuntaan nähden tavoitteena on ollut
olla liikunnan osa-alueilla kuntien parhaimmassa neljänneksessä. Oulu on nyt suurten kaupunkien ykkönen
Suomessa.

TEAviisari Oulu 2012

Oulun hyvä tulos johtuu siitä, että liikuntatoimella on
osallistava ote seuroihin ja asiakkaisiin, työtä tehdään
yhteistyössä ja monialaisesti. Tuloksia mitataan, toteumia seurataan ja arvioidaan sekä niistä raportoidaan
säännöllisesti. Myös edullinen hintapolitiikka on vaikuttanut tulokseen.
Terveydenedistämisaktiivisuus
Vertailussa Oulu ja koko maa vuonna 2012
Terveydenedistämisaktiivisuus
Liikunta 2012

Pisteet
Oulu

Pisteet
Koko maa

Sitoutuminen

93

53

Johtaminen

97

64

Seuranta ja tarveanalyysi

100

68

Voimavarat

78

68

Osallisuus

100

63

90

59

Muut ydintoiminnat

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (www.thl.fi/TEAviisari)

TEAviisari koko maa 2012

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (www.thl.fi/TEAviisari)

Tarkastuslautakunnan mielestä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mittaamista tuloksista
voidaan todeta, että myös valtakunnallisesti mitattuna Oulun liikuntatoimi tekee hyvää työtä
kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEA-viisarilla mitatut tulokset osoittavat, että päättäjät ovat sitoutuneet terveydenedistämisen aktivointiin. Oulun tulos on erittäin hyvä liikunnan toimialalla.
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Talous
Taloudelle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin. Liikuntatoimeen tuloina kertyi 3,3 miljoonaa euroa (ilman
hankerahoitusta). Tulotavoite hieman ylittyi, toteuman
ollessa 105,41 %. Vuoden 2012 tulojen ylitys selittyy suurimmaksi osaksi liikuntalaitosten kävijämäärien kasvulla. Kuntalaiset ovat käyttäneet Raatin liikuntakeskusta,
Ouluhallia, Oulun urheilutaloa ja Oulun uimahallia ennakoitua enemmän. Uuden Oulun tulonylitys oli 0,4 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.
Liikuntatoimen menoista merkittävän erän muodostavat vuokrat, liikuntapaikkahoitokulut sekä lämpö, vesi
ja sähkökulut. Henkilöstökulut ovat pienet, kymmenisen
prosenttia menoista. vuonna 2012 toimintamenot olivat 19,2 miljoonaa euroa (toteuma 99,96 %). Määrärahoihin ei tehty vuoden aikana muutoksia. Uudessa Oulussa
menojen ylitys oli 0,2 miljoonaa euroa. Menojen ylitykseen oli syynä uuteen Ouluun siirtyvien kuntien ennakoitua suuremmat henkilöstö- ja ulkoalueiden kunnossapitomenot. Lisäksi ylityksiä oli siivouspalveluihin ja
tarvikehankintoihin varatuista määrärahoista.
Liikuntatoimen kustannukset ovat nousseet vuodesta
2009 lähtien. Liikuntapalveluiden järjestämisen kustannuksista suurin osa kohdistuu liikuntapaikkojen hoitoon
ja kunnossapitoon. Kustannuskehitykseen ovat vaikuttaneet liikuntatoimen mukaan uudet liikuntapaikat ja
niiden käyttöönotto. Heinäpään jalkapallohalli otettiin
käyttöön vuonna 2008, Kaakkurin liikuntakeskus 2007–
2008 ja Raatin liikuntakeskuksen parannushanke tehtiin
vuonna 2010–2011. Ylikiimingin kuntaliitoksesta johtuva
asukasmäärän nousu lisäsi myös jonkin verran kustannuksia vuonna 2009.
Vuosikustannukset euroa/asukas
(tilinpäätöstiedot vuosilta 2006–2012)
133,71

125
euroa/asukas

Oululaiset olivat melko tyytyväisiä liikuntapalveluihin
FCG Oy:n vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan,
vaikka tulokset hieman huononivat edellisestä vuoden
2008 mittauskerrasta. Tiedonkeruu tehtiin kirjekyselynä
15 kunnassa touko- kesäkuussa 2012.
Kun kaupunkilaiset arvioivat liikuntapalveluja asteikolla 1–5, niin eniten kiitosta saivat kuntoradat, ulkoilureitit ja uimahallit. Paljon eivät jääneet jälkeen myöskään
urheilu- ja pelikentät, ulkoilualueet ja -puistot ja sisäliikuntatilat. Liikuntapalveluista tiedottaminen erottui hieman muista huonommalla tuloksella, keskiarvo oli 3,31.
FCG Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimus 2012
Tyytyväisyys
asuinkunnan
liikuntapalveluihin
Urheilu- ja pelikentät

Keskiarvo* Keskiarvo*
Erotus
Oulu 2008 Oulu 2012 2012–2008
3,93

3,88

-0,05

3,8

3,72

-0,08

Uimahallit

3,79

4,00

0,21

Uimarannat

3,72

3,6

-0,12

4,1

4,02

-0,08

3,97

3,85

-0,12

3,4

3,31

-0,09

Sisäliikuntatilat

Kuntoradat ja ulkoilureitit
Ulkoilualueet ja puistot

*Asteikko 1–5, ilman "Ei osaa sanoa" vastanneita.
Otoskoko 1 300, vastauksia 420, vastausprosentti 32,5

130,47

130
120,48

120
115

Asiakasnäkökulma

Tiedottaminen
liikuntapalveluista

140
135

Avustuksiin käytettiin liikuntatoimessa yhteensä 409 000
euroa. Seurojen toiminta-avustuksia tästä oli noin 165 000
euroa, liikuntapaikka-avustuksia 100 000 euroa, urheilutapahtumien kohdeavustuksia 35 000 euroa, erityisliikuntajärjestöjen avustuksia 17 000 euroa ja liikunnan edistämis- ja kehittämisavustuksia 15 000 euroa. Loput 77 000
euroa jaettiin tunnustuspalkintona ja kohdeavustuksina
voimassa olevien ohjeistuksien mukaisesti.

117,3
112,17

113,2

115,35

110
105
100
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kustannukset €/asukas (deflatoidut luvut)
2 kaud. liuk. keskiarvo (Kustannukset €/asukas (deflatoidut luvut))

2012

Kyselyn mukaan oululaiset ovat myös liikuntapalveluiden tarjontaan suhteellisen tyytyväisiä. Eniten kaivattiin
lisää sisäliikuntapaikkoja, 29 % vastaajista kaipasi asiaan parannusta. Myös uimahalleja (23 %), ulkoilualueita ja ulkoilureittejä (21 %) kaivattiin lisää sekä urheilu- ja
pelikenttiä (16 %) ja kuntosaleja (15 %).
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Oulun kaupungin omassa liikuntalaitosten asiakastyytyväisyyskyselyssä (Oulun uimahalli, Raatti, Oulu-halli, Urheilutalo, Linnanmaan liikuntahalli) kehittämisen
kohteiksi koettiin liikuntalaitosten kunto ja siisteys,
parkkipaikkojen määrä, parkkiaikojen pidentäminen,
joidenkin liikuntalaitteiden kunto ja määrä sekä huoltojen nopeus. Erityisesti uimahalleissa ja Urheilutalolla

toivottiin yleisten vuorojen merkitsemistä selkeästi ja
niiden määrän lisäämistä. Moitetta saivat tilojen ahtaus ruuhka-aikoina sekä ilmastoinnin riittävyys erityisesti
kuntosalitiloissa. Kiitosta saivat tilojen monipuolisuus,
sijainnit eri puolilla Oulua, hintojen edullisuus ja osaavat ohjaajat. Eri ikäryhmät oli vastaajien mielestä myös
otettu hyvin huomioon.

Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää, että jo olemassa olevat liikuntapaikat kuten hiihtolatu- ja kuntorataverkostot, hallit, kentät, uimarannat ja muut liikuntapaikat pystytään pitämään kunnossa ja kuntalaisten liikuntamahdollisuudet säilyvät hyvänä kaupungin kasvaessa. Lisäksi tarkastuslautakunta korostaa lähiliikuntapaikkojen merkitystä tavallisessa
arkiliikunnassa.

Kehittäminen
Liikuntatoimi on mukana erilaisissa liikuntaa edistävissä hankkeissa. Esimerkiksi MOPOTuning osahankkeen
tavoitteena on ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä
ja liikalihavuutta sekä kannustaa nuoria omaehtoiseen
elämänhallintaan ja huolehtimaan omasta terveydestään. Kohderyhmänä ovat Oulun alueen kutsuntaikäiset
nuoret miehet.
Keväällä 2012 liikuntatoimessa alkoi Nuoresta mittaa –
nuorten syrjäytymistä ehkäisevä ja liikuntaan aktivoiva
hanke. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä aktivoida nuoria omaehtoisen terveyden edistämiseen ja elämänhallintaan. Byströmin nuorten palveluiden suunnitteluvaiheessa asiakaskyselyssä
nousi esille nuorten omissa toiveissa erilaiset liikuntapalvelut ja liikuntaneuvonta ja tällä Nuoresta mittaa
-hankkeella on pyritty vastaamaan tähän nuorten tarpeeseen.

Myös kuntalaisten osallisuutta on pyritty lisäämään.
Lapset ja nuoret ovat antaneet palautetta ja kehittämisideoita liikuntavirastolle. Koulujen pihoille suunniteltavien lähiliikuntapaikkojen suunnitteluun ovat osallistuneet sekä koulun omat oppilaat, vanhemmat että
alueelliset yhteistyöryhmät (Kaakkurin ja Lintulammen
koulut). Aloitteiden ja yhteydenottojen kautta liikuntatoimi on laajentanut kaupungin liikuntapaikkojen lajivalikoimaa yhteistyössä seurojen kanssa muun muassa curling, kriketti ja eri pyöräilylajit. Seuroille on myös
annettu joidenkin liikuntapaikkojen vuorojenhallinta.
Liikuntatoimen Facebook-sivujen avulla on pyritty lisäämään kuntalaisten osallisuutta sosiaalisen median
kautta.
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8 	LIIKELAITOKSIIN KOHDISTUVAT ARVIOINNIT
8.1 Oulun Satama liikelaitos
Oulun Satama on toiminut liikelaitoksena vuodesta
1994. Sataman toimipaikat ovat Oritkarissa, Vihreäsaaressa ja Nuottasaaressa. Oritkarin satama on paperin,
selluloosan ja muun kappaletavaran vientisatama. Vihreäsaaren satama toimii nestemäisten polttoaineiden
tuontisatamana. Se on myös bulk-tuotteiden (irtotavaran) vienti- ja tuontisatama. Nuottasaaren satama on
pääasiassa metsäteollisuuden raaka-aineiden tuontisatama. Toppilan sataman toiminta kauppamerenkulun
satamana on päättynyt keväällä 2012.
Satama liikelaitos toimii satamaviranomaisena ja vastaa
satamien infrastruktuurista ja osasta sataman palveluja
ja yleismarkkinointia. Liikelaitoksen toimintoja ovat hallinnon lisäksi alus-, kunnossapito- ja nosturipalvelut sekä hinauspalvelut. Sopimusperusteisesti satamissa toimii useita operaattoreita. Satamajäänmurtaja Tuuran
operointi on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta talvikaudelle 2012–2013.

Liikelaitoksen tavoitteet
Visioksi on määritelty, että Oulun Satama on pohjoisen
Euroopan johtava satama. Sataman päämäärinä on vastata pohjoisen Euroopan kuljetustarpeisiin, olla Perämeren yksikköliikennekeskus ja bulk-liikennekeskus,
kansainvälinen ja ympäristön huomioiva toimija sekä
haluttu, luotettava ja varma yhteistyökumppani ja työnantaja. Myös uusien toimintamallien luominen ja taloudellinen ja tehokas toiminta ovat liikelaitoksen päämääriä. Satamalla on käytössään toimintajärjestelmä, joka
sisältää sertifioidut laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät.
Kaupunginvaltuuston vuodeksi 2012 asettamista sitovista tavoitteista liikeylijäämätavoite oli 1,7, tuloutustavoite 0,8 ja liikelaitokselle annettava laina enintään 1,0 miljoonaa euroa. Hintojen korotuksiksi oli määritelty 2–3 %
markkinatilanteen mukaan. Kaikki tavoitteet toteutuivat.
Liikelaitos ei nostanut lainaa lainkaan.
Kaupunkistrategiaa tukevista logistisen aseman kehittymiseen liittyvistä vuoden 2012 tavoitteista uuden väylän
suunnittelu on edennyt, ja palvelutasoa parantavista investoinneista on uusi laituri suunnittelun alla.
Liikelaitoksen johtokunta on vuonna 2010 päivittänyt
Sataman yleissuunnitelman. Sen tavoitevuosi on 2020,
ja se sisältää ennen kaikkea fyysisen ympäristön kehittämistarpeet ja niiden vaatimat toimet. Yleissuunnitelmassa Oritkarin sataman merkittävimmät hankkeet vuoteen 2020 mennessä ovat Länsilaiturin kolme

toteutusvaihetta, meriväylän syventäminen sekä uuden
sisääntuloväylän ja porttialueen toteuttaminen. Vihreäsaaressa tärkein toimi on bulk-laiturin alueen kehittäminen. Kokonaisuudessaan toimenpideohjelman investoinnit ovat alustavan arvion mukaan noin 101 miljoonaa
euroa ja lisäksi malmiliikennesidonnainen osuus noin
63 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelman mukaan toimien
toteutus ja aikataulu ovat pitkälle riippuvaisia markkinatilanteesta.
Sataman yleissuunnitelman toimenpideohjelmasta on
vuosina 2010–2011 toteutettu Länsilaiturin 1. vaihe, ja 2.
vaiheen rakentaminen ajoittuu vuosille 2013–2015. Sen
verottomaksi tavoitehinnaksi on vahvistettu 23,8 miljoonaa euroa.
Yleissuunnitelmassa tavoitteena on 13,5 metrin syvyinen väylä, kun nykyisen meriväylän syvyys on 10 metriä. Sataman mukaan laivalaitureiden suurentaminen
ja uuden, entistä syvemmän väylän toteuttaminen on
välttämätöntä kilpailukyvyn kannalta. Liikennevirasto
on laatinut yleissuunnitelman 12 metrin väylästä, mutta toistaiseksi sen toteutuksesta ei ole päätöstä. Väylän
hinnasta valtion maksettava osuus on 12,3 miljoonaa euroa. Kaupungin osuutta ei ole arvioitu vielä tarkasti, ainoastaan alustava arvio 12,6 miljoonaa euroa laiturin
hankesuunnitelman yhteydessä.
Vuoden 2010 omistajapoliittisissa linjauksissa on todettu, että lainsäädännön edellyttäessä tehdään päätös Sataman toiminnan yhtiöittämisestä. Tavoitteena vuonna
2012 oli yhtiöittämisen valmistelu ja tavoitetasona toiminnan käynnistyminen säädettävän lain aikataulussa.
Satama raportoi, että toiminta käynnistyy aikataulussa.
Omistajapoliittiset linjaukset 2013 -asiakirjassa (viranhaltijaesitys 11.1.2013) esitetään, että Oulun Sataman
toiminta yhtiöitetään vuoden 2014 alusta kaupungin
100-prosenttisesti omistamaksi tytäryhtiöksi.
Omistajapoliittisissa linjauksissa mainituista PohjoisSuomen satamien yhteistyömahdollisuuksista liikelaitos on todennut, että satamat Vaasasta Tornioon tekevät yhteistyötä. Oulun Sataman mukaan yhteistyötä on
mahdollista tehostaa sitten, kun se on yhtiöitetty.

Toiminta
Oulun Sataman liikennemäärä, 3,5 miljoonaa tonnia, oli
vuonna 2012 lähes sama kuin edellisenä vuonna (-0,5 %).
Liikenteestä oli tuonnin osuus 2,1 miljoonaa tonnia
(59 %) ja viennin osuus 1,4 miljoonaa tonnia (41 %). Ulkomaan liikenteen osuus kaikesta liikenteestä oli yli 80 %.
Ulkomaan vienti oli 5,8 % suurempi edelliseen vuoteen
verrattuna: eniten vietiin paperia, sahattua puutavaraa,
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muuta irtotavaraa ja nestemäisiä kemikaaleja. Paperin
osuus viennistä oli lähes 60 %, ja osuus on viime vuosina pysynyt ennallaan. Sahatavaran vienti kasvoi erityisesti viime vuonna. Sen osuus kaikesta viennistä oli
noin 11 % (edellisenä vuonna 7,6 % ja vuonna 2007 vain
0,7 %). Konttiliikenne kasvoi 28 % edellisestä vuodesta.
Transitoliikenne Luoteis-Venäjältä Eurooppaan toimi koko vuoden.
Ulkomaan tuonti kasvoi 2,5 % vuoteen 2011 verrattuna.
Tuonnin suurimmat erät muodostuivat karbonaatista
(paperiteollisuuden raaka-aine), selluloosasta ja nestemäisistä polttoaineista. Kotimaan tuonti supistui 21,3 %.
Valtaosan vähennyksestä selittää nestemäisten polttoaineiden tuonnin notkahdus keväällä 2012. Se johtui säiliöautojen lastausalueen saneerauksesta.
Sataman liikennemäärä vuosina 2005–2012
4
3,5
3

2,5
Milj. tonnia 2
1,5
1

0,5
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vienti

0,85 1,17 1,35 1,33 1,17 1,33 1,33 1,44

Tuonti

1,53 1,79 2,07 2,12 1,95 2,21 2,24 2,11

Liikenne yhteensä 2,38 2,96 3,42 3,45 3,12 3,54 3,57 3,55

Alusmäärä oli suurempi kuin edellisenä vuonna: vuoden loppuun mennessä aluksia oli käynyt 556, kun määrä vuonna 2011 oli 514 alusta (+ 8,2 %).
Satama tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn,
jonka vastausprosentti on viime vuosina ollut 20–30.
Vuoden 2012 kyselyn mukaan palvelut olivat parantuneet lähes kaikilla osa-alueilla. Oulun seudun logistiikkastrategian 2020 -päivitystyötä varten toteutettiin vuoden 2011 lopulla kyselytutkimus, johon vastasi yli sata
yritysten edustajaa. Sataman ja meriliikenteen palveluiden käyttäjät pitivät tärkeimpinä kehittämiskohteina yhteyksien määrää ja tiheyttä, yhteyksien kustannustasoa
ja informaatiota palveluista ja yhteyksistä.
Kyseisessä logistiikkastrategiassa satamaan liittyviä tavoitteita ovat muun muassa yleissuunnitelman toteutus,
kansainvälisten kuljetusyhteyksien kilpailukyvyn ja toimivuuden parantaminen, satamapalvelujen kehittäminen sekä osallistuminen kaivosteollisuuden kuljetusratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen.
Liikenneviraston toimeksiannosta on kuluvana vuonna laadittu Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -esiselvitys, jonka mukaan pohjoisen kasvavan
kaivosteollisuuden kuljetukset on järkevintä suunnata
meriteille. Käytännössä se tarkoittaa Perämeren satamia eli Oulua, Kemiä, Kokkolaa ja Raahea. Perämeren
satamien ja meriväylien kehittäminen, satamien työnjako sekä riittävän jäänmurtokapasiteetin varmistaminen
ovat selvityksen mukaan keskeisiä kuljetusreittien ja
kaivannaisteollisuuden kilpailukykyä parantavia toimia.

Oulun Sataman kautta kulkevista vientituotteista tärkein on paperi: kaikesta viennistä sen
osuus on noin 60 % ja koko liikenteestä lähes neljännes. Sataman tavoitteena on monipuolistaa liikennettä muun muassa transitoliikennettä kehittämällä ja pyrkimällä mukaan PohjoisSuomen kaivosten kuljetuksiin. Tarkastuslautakunta pitää monipuolistamista oikeansuuntaisena toimena.
Tarkastuslautakunnan mielestä on tarpeen pyrkiä kehittämään entisestään Perämeren satamien yhteistyötä, jotta vältytään päällekkäisiltä investoinneilta.

Talous ja tuottavuus
Liikelaitoksen liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto ja liikeylijäämä olivat budjetoitua parempia ja ylijäämä
talousarvion mukainen, kun tuloksesta kirjattiin 1,1 miljoonan euron investointivaraus Länsilaiturin 2. vaiheeseen ja aiempia varauksia purettiin 0,5 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 0,5 miljoonaa euroa (7,1 %) ja kaikki
tuotot yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (10,2 %) edelliseen
vuoteen verrattuna.

Liiketoiminnan tuotot muodostuivat pääosin tavaramaksuista (osuus liikevaihdosta 60 %) ja alusmaksuista
(osuus 22 %). Muita tuottoja olivat muun muassa kiinnitys- ja vesimaksut sekä nosturimaksut ja alue- ja varastovuokrat. Alueiden ja tilojen vuokrat tuottivat 0,8 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna vastaava summa oli
0,6 miljoonaa euroa. Syynä vuokratulojen kasvuun olivat
uuden varaston ja uusien kenttäalueiden vuokratulot sekä vuokrien korotus. Satama on rakennuttanut varastoja Oritkarissa ja vuokrannut niitä satamaoperaattoreille.
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Tavoitteena on saada rakennuskustannukset vuokrina
takaisin poistosuunnitelman mukaisessa ajassa.
Kokonaiskulut olivat 5,9 miljoonaa euroa, siitä poistot
2,3 miljoonaa euroa. Kulut olivat noin 0,15 miljoonaa
euroa pienemmät kuin talousarviossa ja 0,2 miljoonaa

euroa (3,9 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna. Palvelujen ostot kasvoivat mutta henkilöstökulut hieman pienenivät, syynä jäänmurtaja Tuuran operoinnin muutos
omasta toiminnasta ulkopuolisen tuottamaksi palveluksi. Sataman investoinnit olivat poikkeuksellisen pienet,
vain 0,7 miljoonaa euroa.

Sataman tunnuslukuja vuosilta 2009–2012
Tunnusluku

2009

2010

2011

TA
2012

Toteuma
2012

Toteuma
2012 %

Muutos
2011–2012 %

Liikevaihto 1 000 €

5 321

6 227

6 488

6 654

6 948

104,4

7,1

Kulut ml. poistot 1 000 €

-4 721

-5 220

-5 679

-6 050

-5 902

97,6

3,9

Liikeylijäämä 1 000 €

1 795

2 276

2 060

1 718

2 628

153,0

27,6

34

383

537

1 065

1 043

97,9

94,2

Investointimenot 1 000 €

-4 433

-2 709

-4 688

-970

-748

77,1

-84,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 €

1 000

1 000

2 000

1 000

0

0

-100,0

83,3

43,5

72,3

14,6

10,8

73,9

-85,1

31

28

Tilikauden ylijäämä 1 000 €

Investoinnit liikevaihdosta %
Henkilöstömäärä

29
25
-13,8
Aulikki: taulukko on saatu tällaisena satamalta, saatko tämän taulukon otettua jotenkin mukaan, vai
pitäisikö se tehdä excelillä uudestaan?

Sataman tuottavuuden kehitys vuosina 1994 – 2012

Liikenteessä tapahtui notkahdus alaspäin taantuman
vuoksi vuonna 2009, ja vastaavasti liikevaihto supistui
tuolloin lähes 0,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Vuodesta 2010 alkaen vuotuinen kokonaisliikennemäärä on ollut 3,5–3,6 miljoonaa tonnia, ja liikevaihto on kasvanut vuosina 2010–2012 useita prosentteja vuodessa, vaihteluväli on ollut 4,2–17,0 %. Hintoja on
korotettu valtuuston määrittelemissä rajoissa keskimäärin 1–3 % vuodessa markkinatilanne huomioon ottaen.
Tulokset ovat olleet ylijäämäisiä vuosina 2009–2012, ja
Sataman taloudellinen tilanne on hyvä. Viime vuosina vakaana pysynyt kokonaisliikennemäärä ja vuotuiset hintojen korotukset ovat taanneet tulovirran. Investointeja on toteutettu tulorahoituksella ja peruskunnan
lainoituksella. Suurimmat investoinnit on tehty vuosina 2009 ja 2011, muun muassa Länsilaiturin 1. vaiheeseen ja Vihreäsaaren bitumiterminaaliin ja bulk–laituriin. Vuoden 2013 talousarviossa on määrärahavaraus
Vihreäsaaren varaston rakentamiseen ja Länsilaiturin 2.
vaiheen aloittamiseen. Parhaillaan on tekeillä Oritkarin
uusi sisääntulotie, johon käytetään Kivisydämen louhinnasta syntyvää kiviainesta.
Vuoden 2012 lopussa Satama liikelaitoksen taseeseen
oli kertynyt ylijäämiä 9,6 miljoonaa euroa sekä poistoeroa ja vapaaehtoisia varauksia yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa kunnalta oli 5,0 miljoonaa euroa.
Tuottavuuden kehittymistä Satama on seurannut tunnusluvuilla liikennemäärä tonnia per alus (vihreä kuvaaja) ja liikennemäärä tonnia per työntekijä (sininen kuvaaja). Indeksi on ollut 100 vuonna 1994.

Sataman tuottavuuden kehitys vuosina 1994–2012

Toimintaympäristön muutokset
Oulun Sataman näkökulmasta strategiset riskit liittyvät
toimintaympäristön muutoksiin ja sidosryhmien toimintaan sekä investointeihin ja niiden aikatauluihin. Sataman toimintaympäristöön liittyviä muutostekijöitä ovat
muun muassa Pohjois-Suomen kaivoshankkeiden kehittyminen ja niiden tavaravirtojen suuntautuminen, suuret voimalahankkeet sekä rikkidirektiivi, jonka mukaisesti alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus saa
olla enintään 0,1 % vuodesta 2015 alkaen. Riskinä talouden kannalta on vientimaiden taloustilanne, joka vähentää ulkomaan liikennettä. Vaikeudet kotimaassa puolestaan vähentävät tuontia. Riski kilpailukyvylle on myös
syvemmän väylän puute.
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Epävarmuustekijöiksi vuonna 2012 on mainittu metsäteollisuuden tavaravirrat ja konttiliikenne, valtion rahoitus
uudelle väylälle ja Venäjän transitoliikenteessä vapautuvien konttien saatavuus. Riskinä liikelaitos pitää myös
investointien viivästymistä, koska sillä on vaikutusta liiketoimintaan.
Perämeren satamat ovat kilpailutilanteessa. Liikenneviraston Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -esiselvityksen mukaan Kokkolan sataman liikennemäärät ovat kasvaneet vuosina 2010–2011, kun taas
Oulun, Kemin ja Raahen satamien liikenne on pysynyt
ennallaan tai vähentynyt.

Satamalla on tärkeä rooli alueen elinkeinoelämässä. Oulun Satama liikelaitoksen liikevaihto ei kuvaa satamatoimintojen merkittävyyttä, koska suurin osa alueen työpaikoista on ahtaus-, huolinta- ja logistiikkayrityksissä
ja samoin alan liikevaihdosta valtaosa on niistä peräisin. Oritkarin sataman lähellä sijaitseva logistiikka-alue
on Pohjois-Suomen merkittävin logistiikkapalvelujen ja
tuotannon keskittymä.

Investoinneilla on parannettu Oulun Sataman toimintaedellytyksiä ja kehitetty kilpailukykyä. Suurissa Satamaan mahdollisesti vaikuttavissa hankkeissa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä. Tarkastuslautakunta katsoo, että infrastruktuurin kehittäminen on edelleen
tarpeen. Väyläsuunnitelman valmistuminen on myönteinen viesti, ja hankkeen toteutumista tulee pyrkiä edistämään.

ovat ulkojäseniä. Toimialueella asuu 285 000 henkeä. Liikelaitoksessa työskenteli vuoden 2012 lopussa 32 henkeä.

8.2 Oulun Jätehuolto liikelaitos
Oulun Jätehuolto on toiminut liikelaitoksena 17 vuotta.
Sen tehtävänä on huolehtia toimialueensa jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta sekä edistää jätteen synnyn
ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Jätehuolto seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia ja ehkäisee ja vähentää haitallisia vaikutuksia. Sen tavoitteena on käyttää toiminnassaan korkeatasoista teknologiaa ja siten
minimoida materiaalin- ja energiankulutus. Jätehuollon
toimintajärjestelmä pitää sisällään laatujärjestelmän ja
ympäristöjärjestelmän.
Oulun Jätehuollon mukaan se on Suomen viidenneksi
suurin jätelaitos. Toiminta-alueeseen kuuluvat tällä hetkellä Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Tyrnävä, Utajärvi ja viimeisimpänä Simo vuodesta 2012 alkaen. Pudasjärvi ja Raahe

Ruskon jätekeskuksessa sijaitsee Oulun Jätehuollon
toimialueen ainoa kaatopaikka. Liikelaitoksen toiminta rahoitetaan jätekeskukseen tuotavien jätteiden käsittelymaksuilla sekä biokaasun ja palvelujen myynnistä
saaduilla tuloilla. Oulun Jätehuollon nimissä vastaanotettu jätemäärä vuonna 2012 oli yli 200 000 tonnia, josta
Ruskoon toimitettiin noin 162 000 tonnia ja suoraan Laanilan ekovoimalaan polttokelpoista jätettä noin 42 000
tonnia.
Oheisessa taulukossa on näkyvissä eräiden jätelajien
määrien muutokset. Ekopisteiden hoito muualla kuin
Ruskossa siirtyi yksityisen yrityksen vastattavaksi kesästä 2011 alkaen.

Eräiden jätteiden määrät vuosina 2009–2012
Jätelaji
(Ruskossa vastaanotettu tai sieltä lähtenyt)

2009
tonnia

2010
tonnia

2011
tonnia

2012
tonnia

Muutos 2011–2012
tonnia
%

Sekajäte

74 567

77 223

78 407

82 101

3 694

4,7

Rakennusjäte

18 109

19 039

19 110

17 403

-1 707

-8,9

452

420

469

515

46

9,8

Biojäte

Teollisen toiminnan jäte

7 950

8 804

9 657

10 040

383

4,0

Hyötyjäte (ekopisteet)

7 769

8 410

6 308

5 922

-386

-6,1

Elektroniikkaromu

1 779

1 837

1 884

1 797

-87

-4,6

962

763

820

1 235

415

50,6

Öljyiset jätteet
Vaarallinen jäte
Pilaantunut maa

338

374

433

407

-26

-6,0

7 323

6 724

10 862

51 378

40 516

373,0
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Liikelaitoksen tavoitteet
Kaupunginvaltuuston vuodeksi 2012 asettamat tavoitteet toteutuivat. Liikeylijäämätavoite oli 0,6 miljoonaa
euroa ja tuloutustavoite 0,3 miljoonaa euroa. Kaupunkistrategiaa tukevat vuoden 2012 tavoitteet koskivat jätteenpolton aloitusta, lajitteluareenan valmistumista,
kaatopaikan asemakaavan laajennusta ja jätehuollon viranomaistehtävien siirtymistä.
Oulun Energia liikelaitoksen rakennuttama Laanilan
ekovoimalaitos valmistui keväällä 2012, ja jätteiden poltto aloitettiin huhtikuussa. Jätteestä jalostetaan sähköä
ja lämpöä. Oulun Energia laskuttaa Oulun Jätehuoltoa
poltettavasta jätteestä, ja Jätehuolto laskuttaa edelleen
jätteiden tuottajia tai kuljettajia.
Ekovoimalaitoksen kapasiteetti on 120 000 tonnia polttokelpoista jätettä, josta Oulun Jätehuolto on sitoutunut
toimittamaan puolet. Sopimustavoite toteutui vuonna
2012: Jätehuollon kautta ekovoimalaan toimitettiin polttokelpoista jätettä yhteensä noin 68 000 tonnia josta osa
edellisenä vuonna paalattua. Kokonaismäärään sisältyy
myös lokakuussa valmistuneen lajitteluareenan kautta toimitettua jätettä. Vuositason tavoitteena on, että lajitteluareenan kautta toimitetaan ekovoimalaan jätettä
20 000 tonnia, ja tavoite tultaneen saavuttamaan vuonna 2013.
Laanilan ekovoimalaitoksen ja lajitteluareenan arvioidaan yhdessä vähentävän kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää huomattavasti. Aikaisemmin kaatopaikan
penkkaan päätyi vuositasolla lähes 100 000 tonnia jätettä, vuonna 2012 enää noin 42 000 tonnia. Vireillä olevan
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Ruskon kaatopaikan asemakaavan laajennuksen myötä
kaatopaikka-alue riittänee vuoteen 2045 saakka.
Ympäristöministeriön valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että yhdyskuntajätteen määrä kääntyy laskuun vuoteen 2016 mennessä ja loppusijoitettavaksi kaatopaikoille päätyy enintään 20 % jätteistä.
Oulun Jätehuolto on laskenut, että vuonna 2012 vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä on päätynyt kaatopaikkasijoitukseen vain noin 25 %, kun edellisenä vuonna prosentti oli 49.
Vuoden 2010 omistajapoliittisissa linjauksissa oli kehittämisvisiona, että Jätehuollon lakisääteiset viranomaistehtävät siirretään peruskuntaan ja selvitetään muun
toiminnan yhtiöittämisen tarvetta. Toukokuussa 2012
voimaan tulleen jätelain velvoittamana viranomaistehtävät on kaupunginvaltuuston päätöksellä siirretty Jätehuolto liikelaitokselta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle. Sopimuksen mukaisesti Oulun kaupunki
hoitaa ns. isäntäkuntamallilla viranomaistehtävät myös
Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen
ja Tyrnävän puolesta. Jätelainsäädännön järjestämiseen,
suunnitteluun ja seurantaan liittyviä viranomaistehtäviä
ovat muun muassa yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen, jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa, jätteenkuljetukseen liittyvistä
asioista päättäminen ja jätetaksan hyväksyminen.
Uusien omistajapoliittisten linjausten (viranhaltijaesitys 11.1.2013) mukaan Jätehuolto liikelaitoksen toimintaa jatketaan liikelaitoksena. Toiminnan tavoitteita ovat
toimintavarmuus ja kilpailukyky.

Oulussa jätteiden hyötykäyttöä on edistetty viime vuonna sekä jätteenpolton käynnistämisellä että lajitteluareenan käyttöönotolla. Näistä saadut kokemukset mahdollistavat jätteiden vähentämistä ja hyötykäyttöä koskevan tarkennetun tavoitteenasettelun tulevina vuosina. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Oulun Jätehuolto on aktiivisesti toiminut
valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti.

Talous
Jätehuollon tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä koko
tarkasteluajanjakson ajan. Yleinen talouden taantuma
näyttää vähentävän jätettä ja sen myötä liikelaitoksen

tuloja, ja vastaavasti nousukausi lisää niitä. Vuonna 2009
liikevaihto supistui hiukan edellisestä vuodesta mutta
kasvoi jälleen vuosina 2010–2012. Vuosi 2012 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellinen ennen kaikkea Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöönoton vuoksi.
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Oulun Jätehuollon talous vuosina 2009–2012
Tunnusluku

2009
1 000 €

2010
1 000 €

2011
1 000 €

TA 2012
1 000 e

Toteuma
2012
1 000 €

Toteuma
2012 %

Muutos
2011–2012
%

Liikevaihto

9 247

10 030

11 863

11 400

13 318

116,8

12,3

Kulut ml. poistot

-8 824

-9 025

-9 965

-10 779

-11 636

108,0

16,8

siitä jätevero

-2 781

-2 813

-3 879

-1 760

-1 224

69,5

-68,4

646

1 304

352

742

1 964

264,7

458,0

-3 042

-504

-602

-3 200

-3 248

101,5

439,5

Tilikauden ylijäämä
Investointimenot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Jätehuollon liikevaihto oli lähes 1,5 miljoonaa euroa (12,3 %) suurempi
kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon muodostivat jätemaksut (11,9 miljoonaa euroa, 89,2 % liikevaihdosta),
biokaasun myyntitulot (1,0 miljoonaa euroa, 7,2 %), hyötyjätetulot (0,3 miljoonaa euroa, 2,5 %) ja muut tulot (0,1
miljoonaa euroa, 1,1 %).
Jätemaksutuotot kasvoivat kaikkiaan 1,4 miljoonaa euroa (13,4 %). Sekajätteen ja biojätteen määrän lisäys kasvatti liikevaihtoa, vaikka maksut olivat edellisen vuoden
tasolla. Kaupungin sisäistä tuloa olivat pilaantuneiden
maiden (muun muassa Kivisydän) käsittelystä saadut
maksut, joita kertyi edellisvuotta enemmän. Biokaasun
myyntituottoa kasvatti öljyn ja nestekaasun hintojen
nousu, koska biokaasun hinta on sidottu niihin.
Kulut puolestaan kasvoivat melkein 1,7 miljoonaa euroa
(16,8 %). Oulun Jätehuolto maksoi sopimukseen perustuen porttimaksua ekovoimalaitokselle toimitettavista
jätteistä huhtikuusta 2012 lukien. Palvelujen ostot kasvoivat pääosin edellä mainitun maksun vuoksi 4,2 miljoonaa euroa. Toisaalta jätevero väheni 2,7 miljoona euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna, syynä
jätteiden hyötykäyttö polttamalla ja siihen liittyen vuoden 2011 jäteveron palautus.
Hyvää talouden tilaa selittää osaltaan kuntayhteistyön
mukanaan tuoma riittävä jätevolyymi. Kaikki tilinpäätökset vuosina 2009–2012 ovat olleet paremmat kuin talousarvio, mikä kuvaa liikelaitoksen varovaista budjetointia.
Käytäntönä on ollut muun muassa se, että talousarvioon
ei lasketa tuloksi pilaantuneista maista perittäviä maksuja, koska niiden kertymisestä ei ole varmuutta.
Liikelaitos ei ole tarvinnut lainaa peruskunnalta investointejaan varten, ja kertyneitä ylijäämiä on palautettu
peruskunnalle vuosina 2009 ja 2012 yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 lopussa ylijäämiä oli taseessa
lähes 4,6 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on esittänyt keväällä 2013, että Oulun Jätehuollon taseeseen kertyneistä ylijäämistä siirretään 0,7 miljoonaa euroa peruskunnan omaan pääomaan.

Hintoja on korotettu vuosille 2009–2011 ja vuodelle 2013,
jolloin Jätehuollon hintojen korotus on sitovan tavoitteen mukaan 5 %. Polttokelpoisen jätteen hinta säilyy
vuoden 2012 tasolla, mutta lajitteluareenalle esikäsittelyyn toimitettavasta sekajätteestä perittävä arvonlisäveroton maksu nousee 102,00 euroon tonnilta eli 16,4 %.
Jätehuolto on perustellut korotusta jäteveron korotuksella ja lajitteluareenainvestoinnilla. Tavoitteena on pitää sekajätteen maksu selvästi korkeampana kuin muut
maksut, sillä jätelain mukaan jätemaksun on muun muassa mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen
määrän ja haitallisuuden vähentämiseen.
Oulun Jätehuolto on laatinut vertailun 23 jätelaitoksen
hinnoista vuonna 2012. Sen mukaan Oulun hinnat olivat
alhaisimpien joukossa.
Keskeisten jätelajien hinnat vuosina 2009–2012
ilman arvonlisäveroa

€/tonni
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Polttokelpoinen jäte,
sekajäte, rakennusjäte ja
teollisen toiminnan jäte

69,79

73,28

87,61

87,61

Biojäte/kauppa

68,00

70,72

77,79

77,79

Biojäte/asuminen

28,00

30,80

33,88

33,88

Liikelaitoksen näkökulmasta valtiolle menevä jätevero on läpilaskutuserä, joka osaltaan vaikuttaa hintojen
korotuksiin: jätevero on ollut 30 euroa tonnilta vuosina
2009–2010, 40 euroa tonnilta vuosina 2011–12 ja noussut
50 euroon tonnilta vuoden 2013 alusta. Jätteenpolton ja
muun hyötykäytön ansiosta jäteveron merkitys liikelaitoksen taloudelle on entistä pienempi.
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Oulun Jätehuollon käytössä olevilla järjestelmillä ei saada riittävää tietoa tuotoista ja kuluista jätelajeittain eikä
tiedetä, kattavatko tietystä jätteestä perityt maksut siitä aiheutuvat kulut. Uusi jätelaki edellyttää muun muassa, että kunnan velvollisuudeksi säädetyn jätehuollon
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(asumisen ja julkisen toiminnan) ja muun jätehuollon
taloudellisesta tuloksesta laaditaan vuosittain laskelmat, liitetään ne tilinpäätökseen ja julkaistaan verkossa.
Jätelaitosten toiminnan seurantaan ja kustannuslaskentaan ollaan kehittämässä järjestelmiä valtakunnallisesti.

Vuoden 2012 taloustavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka talousarviota laadittaessa epävarmuustekijänä oli jätteenpolton vaikutus liikelaitoksen talouteen. Vuosi oli poikkeuksellinen,
mutta tarkastuslautakunnan mielestä aiempienkin vuosien tulosten perusteella Jätehuollon
budjetointia tulee kehittää realistisemmaksi muun muassa tuloarvioita tarkentamalla. Seudullisen toimijan ei ole syytä kerryttää ylijäämiä enempää kuin investointien vuoksi on tarpeen.
Jätehuollon maksuilla on pyritty ohjaamaan jätteiden lajitteluun ja jätemäärän vähentämiseen. Kustannuslaskennassa on selkeä kehittämistarve, koska eri jätelajeista perittyjen maksujen ja niistä aiheutuvien kulujen suhdetta ei tiedetä. Kaupungin tilinpäätöksessä oli epätarkkoja tietoja toiminnan laajuudesta.

Investoinnit
Jätehuolto liikelaitoksen investoinnit on pystytty rahoittamaan toiminnasta saaduilla tuloilla. Investoinnit Ruskon jätekeskukseen ovat mahdollistaneet jätteiden hyötykäytön energiantuotannossa ja kierrätyksessä entistä
paremmin. Viimeisimpänä hankkeena valmistui lajitteluareena, seka- ja rakennusjätteen purkupaikka, jota
käytetään jätteen lajittelussa materiaali- ja hyötykäyttöön. Lajittelun tehostamisen taustalla ovat sekä kiristyvät kaatopaikkamääräykset että jätteenpolton tarpeet.
Lajittelutyöt ostetaan palveluna yksityiseltä yritykseltä,
ja jätteiden lajittelu tapahtuu pääasiassa koneellisesti.
Tulevien vuosien hankkeita ovat biojätteen mädätyslaitos ja Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus.
Nykyinen, vuonna 2000 käyttöön otettu kompostointilaitos on kapasiteetiltaan riittämätön, sillä talteen otetun
biojätteen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Jätehuollon tavoitteena on mädätyslaitoksen yrittäjävetoinen toiminta ilman liikelaitoksen investointeja. Välimaan käsittelykeskus on tarkoitus rakentaa vuonna 2015.

Asiakasnäkökulma
Oulun Jätehuollon tavoitteena on tarjota asiakkaiden
tarpeista lähtevää avointa ja aktiivista palvelua, ja liikelaitos toteuttaa tiedotusta ja neuvontaa monin tavoin. Käytössä ovat jokaiseen kotitalouteen ja yritykseen
jaettava Jäteopas, koko toimialueen yhteistyökuntien

asukkaille lähetettävä asiakaslehti, internet-sivut ja sosiaalinen media. Koululais- ja opiskelijaryhmiä vierailee
Ruskossa, ja Oulun Jätehuollon viestinnässä ja markkinoinnissa käytettävä varishahmo, Oiva Roina -maskotti, puolestaan vierailee tapahtumissa ja päiväkodeissa
kertomassa kierrätyksen tärkeydestä. Se vastasi Facebookissa vuonna 2011 reilusti yli sataan jäteneuvonnan
kysymykseen. Vuonna 2012 Oiva Roina palkittiin 18. oululaisena tekona.
Internet-sivujen kautta on mahdollista antaa palautetta
sekä yleisesti että jätekeskuksen hajuhaitoista erikseen.
Välitöntä palautetta tulee asiakaspalvelutilanteissa jätekeskuksessa. Jätehuollon mukaan asiakastyytyväisyyskysely on tehty viimeksi vuonna 2010, ja tuolloin arvosana oli 3,8 asteikolla 1–5.
Tuoreessa FCG Oy:n Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012
-tutkimuksessa on kysytty vastaajien mielipidettä siitä,
kuinka hyvin jätehuolto on järjestetty omassa kunnassa. Oululaisista vastaajista 84 %:n mielestä jätehuolto
on järjestetty hyvin ja 10 %:n mielestä huonosti. Kaikista kyselyyn osallistuneista 86 % piti jätehuoltoa kunnassaan hyvin järjestettynä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo Oulussa oli 3,94, kun se vuonna 2008 oli 3,97.
Kierrätystoimintaa piti hyvin hoidettuna oululaisista
vastaajista 84 % (kaikista kyselyyn osallistuneista 82 %)
ja huonosti hoidettuna 11 %. Vastausten keskiarvo Oulussa oli 3,96, kun se vuonna 2008 oli 3,93.

Jätehuollon tehtävänä on tiedottaminen kuntalaisille ja asiakkaille, ja tiedotusta on toteutettu aktiivisesti ja monipuolisesti. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty viimeksi vuonna 2010.
Tarkastuslautakunnan mielestä kyselyt on syytä toteuttaa säännöllisesti.
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8.3 Liikelaitos Oulun Serviisi		
Oulun Serviisin hoidettaviksi siirtyivät ateriapalvelut Oulun Ateria liikelaitoksesta ja puhtauspalvelut sosiaali- ja
terveystoimesta ja Oulun Comac liikelaitoksesta vuonna 2008. Tilinpäätöksen mukaan Serviisi tuotti 6,2 miljoonaa ateriaa ja 72,5 miljoonaa puhtausneliötä vuonna 2012. Liikelaitoksen liikevaihdosta yli 90 % on sisäistä
laskutusta. Suurimmat asiakkaat ovat hyvinvointipalvelut ja sivistys- ja kulttuuripalvelut. Ulkoisia asiakkaita
ovat muun muassa eräät yksityiset koulut.
Vuonna 2012 Serviisi vastasi Oulun lisäksi Haukiputaan,
Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin ateria- ja puhtauspalveluista. Kyseiset kunnat maksoivat syntyneet kustannukset. Uuden Oulun alueella Serviisi valmistaa päivittäin
aterioita 42 000 asiakkaalle ja huolehtii lähes 700 000
neliömetrin puhtaudesta. Lounaita valmistetaan noin
38 000 kappaletta joka arkipäivä 37 toimipisteessä, joista
ruokaa toimitetaan edelleen noin 200 jakelupisteeseen.
Henkilöstön määrä oli 499 vuoden 2011 lopussa. Kaikkien uuden Oulun kuntien ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstö siirtyi Serviisiin vuonna 2012, ja vuoden lopussa
työntekijöitä oli 746. Toimipaikat on organisoitu 19 alueelliseen tiimiin.

Liikelaitoksen tavoitteet
Oulun Serviisin tavoitteena on tarjota Oulun seudulla
laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtauspalveluja asiakkaiden haluamina kokonaisuuksina. Serviisin visiona vuoteen 2015 mennessä on olla paras julkinen ateria- ja puhtauspalvelukumppani.
Sitovia tavoitteita vuodeksi 2012 olivat tuloutustavoite omistajalle 20 000 euroa ja tuottavuustavoite 500 000
euroa. Tuloutustavoite toteutui, mutta tuottavuustavoitteesta toteutui vain 77 % eli 386 000 euroa. Serviisille
asetetusta 1,5 miljoonan euron tuottavuustavoitteesta
kolmen vuoden aikana liikelaitos raportoi toteutuneen
1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 tavoite ylittyi, mutta
vuosina 2011 ja 2012 tavoitteista jäätiin jälkeen.
Toimintakertomuksen mukaan kaupunkistrategiaa tukevat talouden hallintaa koskevat tavoitteet toteutuivat
osittain. Ateriapalvelujen liikevaihto henkilötyövuotta
kohden ei kasvanut tavoitteen mukaisesti 2 % vaan laski 5 %. Puhtauspalvelun kustannustasoa koskeva tavoite
toteutui: kustannukset henkilötyövuotta kohden laskivat
peräti 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun tavoitteena oli 3 %:n vähennys.
Serviisin talousarviotavoitteena oli lisätä tuottavuutta ja
tehokkuutta ja parantaa palvelutoimintaa kehittämällä
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liiketoimintaosaamista, asiakaspalvelua, prosesseja ja
palvelujen laatua. Tavoitteena oli sopeuttaa ja harmonisoida toimintaa vuonna 2012 uuden Oulun alueella talousarviossa pysymiseksi. Serviisin mukaan kunnat kuitenkin halusivat pitää palvelutason entisellään, joten
toimintamuutokset siirtyivät myöhemmille vuosille.

Omistajapoliittiset linjaukset
Vuonna 2010 päätetyt omistajapoliittiset linjaukset ovat
toteutuneet pääosin. Keskittyminen koulujen ja sosiaalija terveystoimen palvelujen tuottamiseen ei ole sellaisenaan toteutunut, vaan Serviisi on vastannut myös muun
muassa toimistojen siivouksista, henkilöstöruokapalveluista ja edustuspalveluista.
Viranhaltijaesityksessä 11.1.2013 uusiksi Oulun kaupungin omistajapoliittisiksi linjauksiksi todetaan Serviisistä, että toimintaa kehitetään uuteen keittiöverkkoon ja
keskitettyyn ateria- ja puhtauspalvelujen tuotantomalliin perustuen. Toiminnan laajuudessa hyödynnetään
henkilöstön eläköityminen ja muu vaihtuvuus. Toiminnan tavoitteita ovat toimintavarmuus ja kilpailukykyiset
palvelut.

Talous ja tuottavuus
Serviisin liikevaihto oli viime vuonna 35,4 miljoonaa euroa ja tulos 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Välitilinpäätöksessä alijäämä oli 0,9 miljoonaa euroa, ja Serviisi
ennusti tuolloin koko vuoden liikevaihdon ja kulujen ylittyvän budjetoidusta, yhtenä syynä talousarvion laadinnan epätarkkuus.
Liikevaihto kasvoi 9,9 miljoonaa euroa (39,0 %) mutta jäi
0,3 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kasvua selittää palvelujen myynti uuden Oulun kunnille. Toteutunut myynti muille kunnille oli 10,2 miljoonaa euroa, 29 % liikevaihdosta. Vanhan Oulun myynti supistui 0,3 miljoonaa
euroa edellisestä vuodesta, sillä muun muassa kaupunginsairaalan, teatterin, musiikkikeskuksen ja kirjaston
puhtauspalvelut olivat siirtyneet pois Serviisiltä. Myös
eräät koulujen remontit vähensivät puhtauspalvelujen
tuloja.
Hintoja ei korotettu vuonna 2012. Vuonna 2013 toteutettuun 5 %:n hinnankorotukseen sisältyy muun muassa
elintarvikkeiden ja Tekniseltä liikelaitokselta ostettavien
ruoankuljetuspalvelujen hintojen nousu.
Kokonaiskulut kasvoivat 10,3 miljoonaa euroa (39,2 %)
ja ylittivät talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Ylitykset
kohdistuivat elintarvikehankintoihin ja henkilöstömenoihin. Yksittäisenä asiana Hiirosenkodin perusparannus aiheutti ruoanvalmistuksen siirron muille keittiöille,
mikä lisäsi kustannuksia.
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Serviisin talous vuosina 2008–2012
Tunnusluku

2008
1 000 €

2009
1 000 €

2010
1 000 €

2011
1 000 €

TA 2012
1 000 €

Toteuma
2012
1 000 €

Toteuma
2012
%

Muutos
2011–2012
%

Liikevaihto

23 267

23 164

23 830

25 450

35 701

35 373

99,1

39,0

Kulut

-24 531

-23 942

-24 770

-26 184

-35 877

-36 446

101,6

39,2

-20

-20

-20

-20

-20

-20

100,0

0,0

-838

-476

-721

-464

0

-664

Korvaus peruspääomasta
Tilikauden
ylijäämä/alijäämä

Serviisin tulos on ollut koko sen toiminnan ajan vuosittain alijäämäinen 0,4–0,8 miljoonaa euroa, ja liikelaitoksen taseeseen on kertynyt alijäämiä 3,2 miljoonaa euroa
vuoden 2012 loppuun mennessä. Oma pääoma oli -0,5
miljoonaa euroa.

43,1

Serviisin johtokunta esitti jo huhtikuussa 2012, että peruspääomaa korotetaan 0,5 miljoonaa euroa vuoden
2012 aikana. Vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus on Serviisin johtokunnan
uuden esityksen mukaisesti esittänyt valtuustolle, että
liikelaitoksen peruspääomaa korotetaan 0,9 miljoonaa
euroa. Edellinen korotus oli 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Tuottavuuden kehitys vuosina 2008–2012
Koko liikelaitos

2008

2009

2010

2011

TA 2012

Toteuma 2012

Tuotos (liikevaihto) milj. €

23,3

23,2

23,8

25,5

35,7

35,4

Panos (htv)

372

358

349

362

514

540

Tuottavuus (lv/htv) 1 000 €

62,6

64,8

68,2

70,4

69,5

65,6

3,5

5,2

3,3

-1,4

-6,9

Muutos %
Ateriapalvelut
Ateriasuorite/työtunti

18

Muutos %

18

19

19

18

21

1,7

5,6

1,6

-6,7

8,8

256

327

337

327

306

23,7

27,7

3,1

-3,0

-9,2

Puhtauspalvelut
Puhtausneliö m2/työtunti
Muutos %

207

						
Serviisin kokonaistuottavuus on kasvanut joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2012. Ateriapalveluissa pystyttiin Serviisin mukaan edelleen kehittämään tuottavaa
toimintamallia vuonna 2012, mutta puhtauspalvelujen
tuottavuuden liikelaitos raportoi laskeneen 9,2 %. Uuden
Oulun toimintamalliin on valmistauduttu tuotteistamalla puhtauspalvelut ja tekemällä kuntiin yhtenäiset siivoustyön mitoitukset.
Tuottavuuden ja laadun parantamiseksi lisätään tietojärjestelmien käyttöä. Prosessien kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan liittyvän toimintajärjestelmän
jalkauttaminen jatkuu vuonna 2013, ja ateria- ja puhtauspalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto on käynnistetty.
Jatkossa ateriapalvelujen tuottavuuden kasvattaminen
vaatii liikelaitoksen mukaan rakenteellisia muutoksia
eli keittiöverkon ja keittiöiden uudistamista. Ulkopuolisen asiantuntijan laatima selvitys uuden Oulun kuntien

keittiöverkosta valmistui helmikuussa 2012. Selvityksen
tarkoituksena oli kartoittaa nykytilanne ja löytää toiminnallisesti ja laadullisesti tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin valmistus- ja jakelukeittiöverkkoratkaisu ja tuotantotaparatkaisu uuden Oulun tarpeisiin vuoteen 2020.
Selvityksessä otettiin huomioon Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän, Oulun Palvelusäätiön sekä muiden mahdollisten
toimijoiden keittiöverkkotilanne.
Selvityksen mukaan nykyiset keittiötuotantotilat eivät
mahdollista olennaista toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden parantamista. Yli puolet uuden Oulun valmistuskeittiökapasiteetista on peruskorjauksen tarpeessa
jo lähivuosina. Selvityksessä suositellaan, että jatkossa
uuden Oulun aterioiden valmistuksen keskittämistä jatketaan siten, että jatkossa toimii 3–9 valmistuskeittiötä
37 valmistuskeittiön korvaamiseksi. Perinteisen kuumatuotannon rinnalle otetaan merkittävään käyttöön Cook
& Chill -valmistusmenetelmä.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että Serviisin taloustavoitteet eivät toteutuneet viime vuonna.
Tulos oli alijäämäinen samoin kuin neljänä aiempana vuonna. Palvelujen ulkoistamista koskevat päätökset ovat vähentäneet Serviisin liikevaihtoa mutta eivät ole alentaneet kustannuksia yhtä paljon.
Valtuuston asettamaan 1,5 miljoonan euron tuottavuustavoitteeseen ei kolmessa vuodessa
aivan päästy. Liikelaitoksen omat tuottavuustavoitteet toteutuivat osittain. Kehitystä hidasti uuden Oulun perustaminen ja siihen liittyvä henkilöstömäärän kasvu. Jatkossa Serviisin
tulee tarkastuslautakunnan mielestä tehostaa toimia tuottavuutensa nostamiseksi. Ateriapalvelujen tuottavuuden parantamista ja henkilöstön työhyvinvointia edesauttaisi keittiöverkon ja keittiöiden tuotantotilojen uudistaminen, joista odotetaan omistajan periaatepäätöstä.

Henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstön hyvinvointiin liittyvänä tavoitteena oli, että
hyvinvoinnin kokeminen ja työhyvinvointikyselyn tulos
paranevat edelliseen kyselyyn verrattuna. Tavoite toteutui. Marraskuussa 2012 tehdyn kyselyn ja itsearvioinnin
tulos parani edelliseen kyselyyn verrattuna: tulos kouluarvosanoilla oli 9,2, kun edellisen kyselyn tulos oli 9,0.
Vastausprosentti 53,2 sen sijaan jäi alhaisemmaksi kuin
edellisessä kyselyssä (61,4 %).
Tavoitteeksi asetettu työn tuottavuuden kasvattaminen
edellyttää hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja työhyvinvointiin

liittyvien tekijöiden kehittämistä. Talousarvioon on kirjattu, että liikelaitoksessa ei pääsääntöisesti palkata esimerkiksi eläkkeelle jäävän tilalle uutta työntekijää, vaan
mahdollisuuksien mukaan työt järjestetään uudelleen
palvelutuotanto huomioon ottaen.
Serviisi arvioi tuoreimmassa henkilöstöraportissaan,
että vanhuuseläkkeelle jää vuoteen 2020 mennessä yhteensä 230 henkeä eli lähes kolmasosa vuoden 2012 lopun henkilöstömäärästä. Henkilöstön keski-ikä on 50
vuotta, kun koko kaupungissa vakinaisten kuukausipalkkaisten keski-ikä on 46,5 vuotta.

Henkilöstön määrä vuosina 2008–2012
Henkilöstö

2008

2009

2010

Vakinaiset

446

418

398

390

542

152

39,0

55

96

86

106

196

90

84,9

3

8

5

166,7

484

499

746

247

49,5

Määräaikaiset ja sijaiset
Muut (työllistämisvaroin palkatut)
Yhteensä

3

1

504

515

Vuodesta 2008 vuoteen 2011 henkilöstön kokonaismäärä
pysyi lähes ennallaan, mutta viime vuonna se kasvoi 247
henkilöllä eli melkein 50 %. Lukumäärä on sama kuin
kunnista siirtyneiden työntekijöiden määrä. Tavoitteena
ollut 714 työntekijää ylittyi 32:lla (4,5 %). Serviisin henkilöstömäärän suhteellinen kasvu oli selvästi suurempi
kuin koko kaupungin, jossa henkilöstöä oli vuoden 2012
lopussa 29,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Serviisin mukaan henkilöstömäärän kasvun syitä olivat
muun muassa kuntien edellyttämä laatutaso, työnjohdon vahvistaminen puhtauspalveluihin ja Hiirosenkodin
väistön aiheuttamat lisätyöt. Muissa kunnissa oli työllistämisvaroin palkattuja enemmän kuin vanhassa Oulussa.

2011

2012

Muutos
2011–2012

Muutos %

Henkilöstökulut olivat yhteensä 23,8 miljoonaa euroa,
noin 65 % kaikista kuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut olivat 7,3 miljoonaa euroa (44,0 %)
suuremmat. Yhteenlasketut henkilöstökulut ylittyivät
0,8 miljoonaa euroa budjetoidusta, enemmän kuin välitilinpäätöksessä oli ennustettu. Palkkakulut olivat 1,2
miljoonaa euroa suuremmat mutta eläkekulut lähes 0,6
miljoonaa pienemmät kuin talousarviossa. Keskeisenä
syynä eläkekulujen arvioitua pienempään toteumaan oli
se, että uuden Oulun kunnat maksoivat vuoden 2012 eläkemenoperusteiset maksunsa suoraan Kuntien eläkevakuutukselle. Talousarviossa oli varauduttu siihen, että
maksut kiertävät vanhan Oulun kautta.
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Serviisi on aktiivisesti pyrkinyt pienentämään eläkekustannuksiaan. Se on kehittänyt yhteistyössä Oulun
Työterveyden kanssa toimintamallin ennenaikaisten
eläkkeelle jäämisten estämiseksi. Toimintamallissa pilkotaan työprosesseja tavoitteena löytää työnkuva, joka
vastaa yksilön työkykyä. Vuoden 2012 henkilöstöraportissaan Serviisi kertoo, että toimintamallin ja vuosina
2011–2012 toteutetun Aktiivinen työkyky -projektin ansiosta työhyvinvointi on parantunut, sairauspoissaolot
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ovat vähentyneet, eläkemenot ovat pienentyneet, riskit
tunnistetaan ja kumppanuuden ja yhteistyön merkitys
ymmärretään. Työterveyshuollon kulut eivät ole kasvaneet lisääntyneestä yhteistyöstä huolimatta. Sairauspoissaolojen kuukausikeskiarvo oli 7,8 % vuonna 2012,
kun se edellisenä vuonna oli 9,3 %. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä varhaiseläkemenoperusteiset maksut olivat entisellä tasolla henkilöstömäärän ja palkkakustannusten kasvusta huolimatta.

Oulun Serviisi on edistänyt yksilöllisiä ratkaisuja työkyvyn ylläpitämiseksi, eivätkä varhaiseläkemaksut ole kasvaneet vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunta
arvioi, että tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia on kehitetty rinnatusten.

Asiakasnäkökulma
Serviisin tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti. Vuoden 2012 talousarvion strategisista tavoitteista asiakasnäkökulma kuitenkin puuttuu. Serviisin mukaan
ratkaisu on tietoinen, sillä vuosi 2011 oli asiakkuuden
teemavuosi ja asiakaspalveluja kehitettiin erityisesti vuosina 2010–11. Alkuvuonna 2012 on täytetty asiakkuuksiin keskittyvän palvelupäällikön tehtävä tuotannollisen palvelupäällikön rinnalle.
Serviisi toimii ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajana
sopimusohjausmallin mukaisesti, ja tilaaja-asiakkaiden
kanssa sovitaan tilausmäärät ja laatutaso. Palvelun laatua pyritään varmistamaan yhtenäisillä mitoituksilla ja
menettelytavoilla, ja kohdekohtaisia laadunvarmistuksia tehdään vuosittain. Sopimusyhteyshenkilöille on
tehty asiakastyytyväisyyskysely.
Loppukäyttäjiä varten on Ouka.fi -sivuilla käytössä järjestelmä, jossa Serviisiä koskevat palautteet menevät
sähköisesti ASPA-asiakaspalautejärjestelmän kautta
aluksi Oulu10:iin ja tarvittaessa Serviisiin vastattaviksi.
Vuonna 2011 asiakaspalautteita tuli ASPAn kautta 294

ja viime vuonna 214 kappaletta. Myös Serviisin omilla
www-sivuilla on palautelomake.
Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla päivähoidossa, keskushallinnossa, virastoissa ja laitoksissa sekä osassa sosiaali- ja
terveystoimen palveluja. Henkilöstöruokailussa asiakastyytyväisyys oli kiitettävällä tasolla. Kouluruokailun
asiakastyytyväisyydestä ei tuolloin ollut tietoja käytettävissä. Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä koulujen asiakastyytyväisyysprosentti oli 88, toiseksi korkein henkilöstöruokailun jälkeen.
Heinäkuussa 2012 vanhusten ateriapalveluissa siirryttiin aterioiden kuljettamiseen kylmänä, ja ateriakokonaisuudesta jätettiin pois leipä, ravintorasva ja maito,
jolloin aterian hinta halpeni. Syksyllä tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä 82 % vastaajista oli sitä mieltä, että kylmänä toimitettu ruoka sopi heille hyvin tai melko
hyvin. Ruoan makuun tyytyväisiä oli 78 % vastaajista.
Kuljetusajoissa ja ateriarytmissä oli vapaapalautteiden
mukaan epäselvyyksiä, joita pyritään poistamaan. Vastaajia oli yhteensä 268 henkilöä.

Serviisi hankkii tietoja asiakkaiden mielipiteistä sekä sähköisten palautekanavien että kohdennettujen kyselyjen avulla. Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena, että asiakaspalautteiden kokoamista kehitetään edelleen ja asiakastyytyväisyydelle asetetaan tavoitteet, joiden
toteutumista selvitetään säännöllisesti.
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9	TYTÄRYHTIÖIHIN KOHDISTUVAT ARVIOINNIT
9.1	Tytäryhtiöille asetettujen
tavoitteiden toteutuminen

yhtiöitä ovat Oulun Kaupunginteatteri Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun seudun Kuntoutussairaala
Oy ja Monetra Oy.

Vuoden 2012 talousarviossa tytäryhtiöille asetetut tavoitteet perustuvat kaupunginvaltuuston vuonna 2010
hyväksymiin omistajapoliittisiin linjauksiin. Uutta omistajapolitiikka-asiakirjaa kaupunginvaltuusto käsittelee
vuoden 2013 aikana.

Tytäryhtiöihin kohdistuu vuoden 2013 aikana useita jo
pidempään valmisteltuja muutoksia. Vuokrataloyhtiöitä siirretään uuden Oulun yhdistymishallituksen marraskuussa 2012 tekemän linjauksen mukaisesti Sivakkayhtymään, ja yhtiöiden purkuja ja toimintojen uudelleen
järjestelyjä on esimerkiksi seuraavissa yhtiöissä: OuluZone Oy, Valistustalo Oy ja Kuntoutussairaala Oy. Vuoden 2013 alussa Oulu-konsernilla oli 38 tytäryhtiötä.

Oulu-konserniin kuului vuoden 2012 lopussa 25 tytäryhtiötä. Sivakka-yhtymä tytäryhtiöineen muodostaa alakonsernin. Energiayhtiöt kuuluvat Oulun Energia liikelaitoskonserniin. Vuonna 2012 toimintansa aloittaneita

Oulu-konsernin tytäryhtiöt 31.12.2012
Energiayhtiöt

Vuokrataloyhtiöt

Kiinteistöyhtiöt

Muut tytäryhtiöt

Energia Siirto ja Jakelu 100 %

Sivakka-yhtymä Oy 100 %
Oulun Sivakka Oy 100 %
Oulun Tervatalot Oy 100 %
Oulun Remonttimylly Oy
100 %

Maikkulan Keskus Oy 100 %

Oulun Pysäköinti Oy 100 %

OuluZone Kiinteistöyhtiö
Oy 100 %

Oulun Aikuiskoulutuskeskus
Oy 100 %

Kiinteistö Oy Huonesuon
Monitoimitalo 77,7 %

Oulun Ammattikorkeakoulu
Oy 100 %

Oritkarin Huoltorakennus
Oy 73,2 %

Oulun Valistustalo Oy 65 %

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

Oulun Asuntohankinta Oy
100 %

Yli-Iin Sähkö Oy 100 %

Kiinteistö Oy Oulun
Pikisaari 100 %

Haukiputaan Energia Oy
100 %

Kiinteistö Oy
Puolukkarivi 100 %
Asunto Oy Ylikiimingin
Murtopuisto 100 %

Tytäryhtiöiden osuus Oulu-konsernin konsernitaseesta oli vuonna 2012 noin 23 %. Se on selvästi vähemmän
kuin kuudessa suurimmassa kaupungissa, joissa osuus
vuonna 2010 oli keskimäärin 30 %. Oulun Palvelusäätiö
on ensimmäistä kertaa yhdistelty konsernitilinpäätökseen, kun kaupunki sai määräysvallan säätiössä. Konsernin taloutta on lyhyesti tarkasteltu luvussa 2.
Tytäryhtiöille kaupungin talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Yhtiöiden
talousluvut ovat edellisen vuoden tasoa. Yhtiöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan kaupungin toimintakertomuksessa nyt aikaisempaa kattavammin ja yhtenäisellä tavalla.
Energiayhtiöiden talous on toteutunut lähes budjetoidun mukaisesti lukuun ottamatta Turveruukki Oy:tä.

Kiinteistö Oy Oulun
Intiönparkki 59 %
Kiinteistö Oy Maikkulan
Toivo 50,3 %
Kiinteistö Oy Raksilan
Harjoitushalli 83 %

Oulun seudun
Kuntoutussairaala Oy 100 %
Oulun Kaupunginteatteri Oy
100 %
Monetra Oy 80 %

Turvetuotanto jäi vuonna 2012 puoleen tavoitteesta, mikä näkyy yhtiön talousluvuissa. Liikevaihto pieneni noin
4 % ja tulos oli 0,15 miljoonaa euroa tappiollinen. Oulun
Sähkönmyynti kasvatti tavoitteen mukaisesti markkinaosuuttaan, ja sen asiakasmäärä kasvoi 4 000 asiakkaalla.
Sivakka-yhtymän asuntojen käyttöaste parani edellisvuodesta ja oli 96,8 % mutta jäi kuitenkin alle 97,5 %:n
käyttöastetavoitteen. Asukasvaihtuvuus pysyi edellisen
vuoden tasolla ja oli 30,5 %. Kaupungin tytäryhtiöinä toimivia vuokrataloyhtiöitä on päätetty siirtää Sivakka-konserniin, mutta siirtoja ei ole kevääseen 2013 mennessä
vielä toteutettu. Oulun Palvelusäätiön ja Sivakka-konsernin välinen toimialarationalisointi etenee, kun Palvelusäätiö ottaa vastatakseen Oulun Tervatalot Oy:n
vanhusten kohteiden asuttamisen vuoden 2013 alkupuolella.
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Aikuiskoulutuskeskus Oy toteutti sille kaupungin talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet. Yhtiön
talous oli kuitenkin edellistä vuotta heikompi. Tulos oli
0,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö raportoi muuttuneesta tilanteesta jo välitilinpäätöksessään ja on toimintakertomustietojen mukaan sopeuttanut toimintaansa
tulokertymää vastaavaksi. Kysymys on työvoimapoliittisen koulutuksen tarjonnasta ja kilpailutuksista, joiden
seurauksena hintataso on laskenut. Aikuiskoulutuskeskus ei ole saanut näitä asiakkaita entiseen tapaan.

9.2 Oulun Pysäköinti Oy
Oulun Pysäköinti Oy on perustettu vuonna 1988. Yhtiö harjoittaa pysäköintilaitosliiketoimintaa omistamassaan Autosaaren pysäköintitalossa ja puoleksi omistamassaan Autoheikin pysäköintitalossa sekä toimii
pysäköintioperaattorina Kontinkankaalla Sairaalaparkin, OYS/Medipaikotuksen, OYS/Avohoitotalon ja Rehaparkin pysäköintitaloissa. Yhtiö omistaa Vanha Paloasema -kiinteistön ja vuokraa sen tiloja sekä rakennuttaa
Oulun keskustaan Kivisydän-nimistä maanalaista pysäköintilaitosta.

Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiö toteutti kaupungin talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihto 1,6 miljoonaa euroa ja tulos 0,05 miljoonaa euroa olivat arvioitua paremmat. Talousarviossa tuloksen oli arvioitu
muodostuvan lievästi tappiolliseksi, kuten se oli ollut
edellisenä vuonna. Investoinnit olivat noin 0,6 miljoonaa euroa arvioitua korkeammat. Kivisydän-hankkeen
investoinnit vuonna 2012 olivat 9,3 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö investoi katupysäköinnin lippuautomaattien
uusimiseen (noin 0,3 miljoonaa euroa) ja lakaisukoneen
hankintaan (0,05 miljoonaa euroa).
Kaupungin talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti Pysäköinti Oy on aloittanut
keskitetyn pysäköintiratkaisun toteuttamisen, toiminut
aktiivisesti uusien kaupunkikonsernin sisäisten pysäköinnin operointikohteiden hankinnassa myös ydinkeskustan ulkopuolella (Kontinkankaan alue) ja vuokrannut omistamiaan kiinteistöjä kannattavasti.
Kaupunki yhtiön omistajana on pitänyt tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yhtiön omistajapoliittiset
linjaukset ja tavoitteet ajantasaisina; yhtiön toiminnan
visio ja linjaukset on määritelty sekä vuonna 2010 kaupunginvaltuuston hyväksymässä omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa että uudessa omistajapoliittiset
linjaukset -asiakirjaluonnoksessa, jota kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt.
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Kivisydän-hanke
Yhtiö on aloittanut Kivisydän pysäköintiratkaisun toteuttamisen kesällä 2012. Kaupungin ja yhtiön välillä
on tehty sopimus keskitetyn pysäköintijärjestelmän toteuttamisesta. Sopimus perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa 2010 ja joulukuussa 2011 tekemiin
päätöksiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt helmikuussa 2012 kaupungin takauksen yhtiön lainalle ja sopimukseen sisältyvät pääomasijoitukset. Kivisydän rakennetaan kokonaisvastuurakentamisen mallilla (KVR),
jossa urakoitsija, rakentaja ja suunnittelija ovat samaa
yritystä.
Laitoksen laajuus on ensimmäisessä rakennusvaiheessa 900 autopaikkaa ja kaksi yhdysväylää katuverkkoon.
Pysäköintitilojen toteutuksen yhteydessä varustetaan
väestönsuoja 3 000 henkilölle. Ydinkeskustan kortteleiden huoltohallit toteutetaan samanaikaisesti pysäköintilaitoksen kanssa.
Kaupungin ja Pysäköinti Oy:n välisen sopimuksen liitteenä olevan rahoitussuunnitelman mukaan pysäköintiratkaisun hankintahinta on 73,5 miljoonaa euroa. Talousarvion 2012 käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto
hyväksyi joulukuussa 2011 hankkeen rahoituksen periaatteen, jonka mukaan investointi rahoitetaan velvoiteautopaikkamaksuilla, keskustan pysäköintitonteista
saaduilla ja myöhemmin saatavilla myyntituloilla sekä
pysäköintilaitosten pysäköintimaksutuloilla. Investointivaiheessa puuttuva rahoitusosuus katetaan Oulun Pysäköinti Oy:n ottamilla lainoilla, jotka kaupunki takaa. Kaupungin vuoden 2013 talousarvion investointiosassa on
selvitetty hankkeen rahoitustarve vuosittain hankkeen
toteutusvuosina ja rahoitustapahtumien aikataulutus.
Kivisydän -hankkeen rahoitus (*)
Rahoituksen lähteet vuosina 2011–2016
Autopaikkasopimukset, yksityiset kiinteistöjen omistajat
VSS-korvaukset

Milj. euroa
26,075
3,00

Pysäköintitonttien myynti

9,765

Kaupungin omat velvoitepaikat

5,820

Kaupungin sijoitus vapaan oman pääoman
rahastoon

0,600

Oulun Pysäköinti Oy, nettolainoitus

28,240

Yhteensä

73,500

(*) Tiedot perustuvat kaupungin ja Pysäköinti Oy:n väliseen
sopimukseen.

Hankintahinnasta kiinteistönomistajien rahoitusosuus
on 44,66 miljoonaa euroa. Tästä Oulun kaupungin osuus
on 16,185 miljoonaa euroa, se koostuu pysäköintitonttien myyntituloista (9,765 miljoonaa euroa) ja kaupungin omista velvoitepaikkamaksuista (5,820 miljoonaa
euroa).
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Vuoden 2012 talousarvioon sisältyvänä päätöksenä kaupunginvaltuusto hyväksyi, että kaupunki rahoittaa oman
pääoman lisäyksenä 9 miljoonaa euroa vuonna 2012
kaupunginhallituksen menokohdasta osakkeet ja osuudet. Kaupunginhallitus teki toukokuussa 2012 päätöksen, jonka mukaan kyseistä osakepääomaa maksettiin 5
miljoonaa euroa toukokuussa ja 4 miljoonaa euroa syyskuussa 2012. Vuoden 2012 talousarviossa on määritelty myös seuraavien vuosien pääomalisäykset. Vuonna
2013 pääomasijoitus on 10 miljoonaa euroa.

Kivisydän-hanke on sekä taloudellisesti että kaupungin
keskustan kehittämisen näkökulmasta merkittävä hanke. Tarkastuslautakunnan arviointikäynnillään saamien
tietojen mukaan yhtiö on ottanut käyttöön riskienhallintamallin, joka kattaa Kivisydän-hankkeen johtamisen, käytön ja rakentamisen riskit sekä ympäristöriskit.
Muuta yhtiön toimintaa, kuten pysäköinnin operointipalveluja ja tilojen vuokrausta, käyttöön otettu riskienhallinnan työkalu ei toistaiseksi koske. KVR-urakoitsijalla on käytössä oma riskienhallintajärjestelmänsä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Oulun Pysäköinti Oy on tehnyt Kivisydän-hankkeesta riskianalyysin ja ottanut käyttöön riskienhallinnan mallin. On tärkeää, että riskien tunnistaminen
ja analysointi on systemaattista ja kattavaa. Kivisydän-hankkeen merkitysten vuoksi myös
kaupungin yhtiön omistajana on syytä olla tietoinen esille mahdollisesti nousevista riskeistä ja niiden eliminointiin liittyvistä ratkaisuista.

9.3	Kiinteistöyhtiöt
Kaupungilla oli vuonna 2012 omistuksessaan seitsemän tytäryhtiönä toimivaa kiinteistöyhtiötä: OuluZone Oy (100 %), Maikkulan Keskus Oy (100 %), Kiinteistö
Oy Huonesuon Monitoimitalo (77,7 %), Oritkarin Huoltorakennus Oy (73,2 %), Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki
(59 %), Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo (50,3 %) ja Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli (83 %). Vuoden 2013 alussa
kiinteistöyhtiöiden määrä kasvoi viidellä muista yhdistyvistä kunnista siirtyvällä yhtiöllä.
Kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa on todettu, että ”kiinteistöyhtiöitä käytetään palvelutuotannon välineenä. Jos
omistuksella ei ole enää merkitystä palvelutuotannon
välineenä, omistuksesta luovutaan.”
Kiinteistöyhtiöitä ohjataan talousarviossa todetuilla talouden tunnusluvuilla (kuten liikevaihto, liikevoitto, tulos, investoinnit, SIPO- % ja omavaraisuusaste %).
OuluZone Oy:lle on määritelty toiminta-ajatus mutta
ei varsinaisesti tavoitteita. Muille kiinteistöyhtiöille on
määritelty tavoitteiksi kiinteistöpalvelujen tuottaminen
asiakkaan tarpeisiin, kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen ja kiinteistöjen arvon säilyttäminen.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa
esitettyjen tietojen perusteella yhtiöiden talouden tila on
budjetoidun mukainen ja samaa tasoa kuin edellisenä
vuonna. Joidenkin yhtiöiden kyky investoida rakennusten kunnossapitoon ja siten niiden arvon säilyttämiseen
on huono. Kiinteistöyhtiöiden tilat on pääosin vuokrattu kaupungin eri toiminnoille, ja tilojen kunnossapito taloudellisesti kestävällä tavalla on tärkeää myös tilojen
käyttäjille.
OuluZone Oy:n tulos oli 0,01 miljoonaa euroa vuonna
2012, kun se vuonna 2011 oli tappiollinen 0,2 miljoonaa
euroa. Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa vuonna
2012 sijoittaa yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon
3,0 miljoonaa euroa ja yhtiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion liikuntapaikka-avustusta 0,28 miljoonaa
euroa ensimmäisen vaiheen ratojen ja rakennusten rakentamiseen. OuluZone on kilpailuttanut ensimmäisen
vaiheen rakentamisen ja työt ovat käynnistyneet syksyllä 2012. Vaasan hallinto-oikeuden joulukuussa 2012 antama päätös merkitsee sitä, että yhtiö joutuu hakemaan
uutta ympäristölupaa kevään 2013 aikana. Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjaluonnoksessa on todettu, että yhtiö puretaan ja omaisuus siirtyy kaupungille.
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10	EDELLISTEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN
HAVAINTOJEN SEURANTA
Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely
Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2011 arviointikertomuksen kesäkuussa 2012 ja lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti
elokuussa velvoittaa hallintokunnat käsittelemään arviointikertomuksen lauta- ja johtokunnissa sekä ottamaan
huomioon omassa toiminnassaan tarkastuslautakunnan nostamat kehittämiskohteet. Lisäksi kaupunginhallitus pyysi arvioinnin kohteena olleilta hallintokunnilta
ja konsernipalveluilta lyhyet selostukset tarkastuslautakunnan esille nostamiin keskeisiin kehityskohteisiin.
Kaupunginhallitus merkitsi saamansa lausunnot tiedoksi lokakuussa 2012 ja lähetti ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen johdosta annetut
selvitykset joulukuussa 2012.
Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittelyaikataulu oli
myöhäisempi kuin edellisinä vuosina. Kaupunginvaltuusto sai arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset käsiteltäväkseen vasta joulukuussa, aikaisemmin ne on käsitelty lokakuussa. Tarkastuslautakunta on
toistanut kantanaan, että käsittelyaikataulua olisi hyvä
aikaistaa. Arviointikertomuksen valmistumisen aikaistaminen edellyttää kuitenkin myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistumisen aikaistamista. Tarkastuslautakunnan havainnot pystyttäisiin ottamaan
paremmin huomioon talousarvion valmisteluprosessissa, jos arviointikertomus palautteineen käsiteltäisiin kesään mennessä.
Kaupunginhallitus päätti arviointikertomuksen havainnoista annettuja selvityksiä käsitellessään lokakuussa
2012 pyytää tarkastuslautakunnalta muistion, jossa arvioidaan hallintokuntien antamien vastausten vastaavuutta tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin. Vastauksessaan kaupunginhallitukselle helmikuussa 2013
tarkastuslautakunta totesi seuraavaa:

”Arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin annetut selvitykset ovat tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yleisesti ottaen kehittyneet viime vuosina
täsmällisemmiksi ja ne ovat kohtuullisen
kattavia. Useimmat lauta- ja johtokunnat
ovat selvityksissään selostaneet, miten valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista pyritään varmistamaan ja millä toimenpiteillä arviointikertomuksessa esille tuotuja
kehittämistä vaativia asioita on tarkoitus viedä eteenpäin.
Selvityksissä on vielä parannettavaa. Arviointikertomuksessa esille otettuja yksittäisiä asioita on saattanut jäädä käsittelemättä ja selvityksissä on vielä ylimalkaisuutta.
Kaikissa selvityksissä kehittämistoimien kuvaukset eivät perustu asioiden tarkempaan
analyysiin tai ole kovinkaan konkreettisia.
Tästä saattaa seurata, että kaupunginhallitus ei saa selvityksistä riittävästi informaatiota omaa valvontatehtäväänsä varten.”
Arviointikertomusten havaintojen seuranta
Valtuustokauden 2009–2012 tarkastuslautakunta on sisällyttänyt arviointikertomuksiinsa kohdan, jossa se
on tarkastellut edellisten vuosien arviointikertomuksissa esitettyjen havaintojen tilannetta. Tarkastelu on ollut
katsauksenomainen. Lautakunnan arviointikohteet ovat
olleet isoja asiakokonaisuuksia, ja vuositavoitteiden toteutumisen lisäksi on arvioitu myös strategisten tavoitteiden toteutumisen tilaa. Lautakunta odottaa tällaisten
arviointien tuloksilla olevan välittömän vaikutuksen lisäksi myös välillistä ja pitkän ajan vaikuttavuutta. Tarkastuslautakunta näkee, että yksi arviointikertomuksen
tarkoituksista on lisätä keskustelua ja vuorovaikutusta
toimintaorganisaation ja päätöksentekoelinten välillä.
Tavoitteena on ollut laatia kertomus niin, että sillä on informaatioarvoa valtuustolle.
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Tarkastuslautakunta arvioi, että sen havainnot ja esille
tuomat näkökulmat otetaan hyvin huomioon, joskin arviointikertomuksen havaintoihin annettujen vastausten
käsittely vasta loppuvuonna pitkittää tarvittavien muutosten suunnittelua ja toteuttamista. Vuosien 2009–2011
arviointikertomuksissa esille otettuja asioita on korjattu
esimerkiksi uuden Oulun sääntöjen ja toimintatapojen
uudistamisen yhteydessä ja myös kevään 2013 aikana
valmisteltujen ja vuoden 2013 aikana päätettäväksi tulevien muutosesitysten yhteydessä.
Oulun uutta kaupunkistrategiaa 2020 on valmisteltu kevään 2013 aikana. Siinä yhteydessä uudistunevat myös
tavoitteiden määrittely ja mittarit. Kaikissa kauden 2009–
2012 arviointikertomuksissaan lautakunta on esittänyt
havaintoja epätarkoista tavoitteista ja mittareista ja siitä, että strategian sisältöä ei aina ole onnistuttu viemään
tavoitteisiin. Tämän lisäksi kaikilla yksiköillä, esimerkkinä konsernipalvelut, ei ole nimenomaisesti niiden perustehtävät huomioon ottavia valtuustoon nähden sitovia
toiminnallisia tavoitteita. Vuoden 2011 arviointikertomukseen sisältyi kokonaisvaltainen strategian, tavoitteiden ja mittareiden arviointi. Tuottavuustavoitteita on
asetettu, mutta käytetyt tavoitteet ja mittarit eivät aina
mittaa tuottavuutta ja esitetyt mittaustulokset eivät ole
olleet kaikissa tapauksissa luotettavia. Vaikuttavuustavoitteita ja -mittareita ei juuri ole asetettu.
Tarkastuslautakunta on joutunut myös tässä arviointikertomuksessaan toteamaan, että useat kaupunkistrategian tavoitteet ovat jääneet toistuvasti toteutumatta.
Toteumasta on esitetty katsaus luvussa 3.
Talouden hallinnan kaikki tavoitteet jäivät vuonna 2012
toteutumatta. Aikaisempina vuosina osa tavoitteista,
kuten esimerkiksi lainakannan tasoa koskeva tavoite,
on pysytty toteuttamaan. Lautakunta on arviointikertomuksissaan vuosittain todennut, että toimintamenojen
kasvu on ollut selvästi tavoitteena ollutta korkeintaan
2,7 %:n menokasvua suurempaa. Lautakunta on myös
joutunut toteamaan, että valtuustoon nähden sitovia
menomäärärahojen ylityksiä oli aikaisempien vuosien
tapaan myös vuonna 2012. Tulojen ja menojen budjetoinnin tarkkuus ei myöskään ole vielä parantunut riittävästi.
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Kaikissa kauden 2009–2012 arviointikertomuksissa on
tarkasteltu hyvinvointipalveluille asetettujen hoito- ja
palvelutakuutavoitteiden toteutumista. Tavoitteet ovat
viime vuosina pääasiassa toteutuneet, joskin useissa
palveluissa on edelleen ajoittain tilanteita, joissa määräaikatavoitteisiin ei päästä. Myöskään eri lakien edellyttämä palvelutarpeen arviointi ja hoito-, kuntoutus- ja
muiden asiakassuunnitelmien laatiminen ei ole kaikissa
palveluissa täysin toteutunut.
Lautakunnan arviointikertomuksissaan esille ottamista asioista, joissa ei kevääseen 2013 mennessä ole tapahtunut tai ole tiedossa riittävää edistymistä, on edellä
mainittujen ja tässä arviointikertomuksessa esitettyjen
havaintojen lisäksi syytä mainita muutamia keskeisiä.
Lapsiperheiden hyvinvointia edistävät toimet eivät ole
olleet riittäviä, nuorisotyöttömyys on kasvanut, kun tavoitteena on ollut sen puolittaminen, ja ennalta ehkäisevä toiminta hyvinvointipalveluissa ei näy vaikuttavuuden mittarina käytetyn sairastavuuskertoimen arvon
alenemisena. Asiakaspalvelujen järjestämisen linjausten valmistelu on kesken ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tekeminen ei edelleenkään ole kaikissa toiminnoissa
säännöllistä. Rakennusten ja muun rakennetun omaisuuden korjausvelasta ei ole esitetty laskelmatietoja eikä korjausvelkaan puututtu. Aikuiskoulutuksen järjestämistä koskevasta omistajapoliittisesta linjauksesta,
jolla poistettaisiin muun muassa toiminnan päällekkäisyyksiä, ei ole päätöstä.
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