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1. Kehittämisohjelman käynnistäminen
Kansainvälisen taloustilanteen nopean heikkenemisen seurauksena myös Suomen kansantalous on ajautunut
syvään taantumaan. Vakavan rahoitusmarkkinakriisin seuraukset ovat alkaneet vaikuttaa myös reaalitalouteen.
Maailman talouskasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Suomen vientimarkkinat
kohtaavat pitkästä aikaa voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Vuoden 2008 lopulla alkanut Suomen
kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena
kansantuotteemme supistuu tänä ja ensi vuonna.
Heikentynyt taloustilanne vaikuttaa voimakkaasti myös Oulun kaupungin talouden tasapainoon johtuen
verotulokehityksen kääntymisestä laskuun. Myös vuosien 2010-2011 tulopohjan kasvun ennakoidaan olevan pieni
viime vuosiin verrattuna. Jotta kaupungin talous ei ajaudu hallitsemattomaan syöksykierteeseen ja
velkaantumiseen, talouden tasapainottamiseksi pitää ryhtyä erityistoimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti
23.2.2009 §79 käynnistää Oulun kaupungin kehittämis- ja toimenpideohjelman, minkä keskeisenä tavoitteena on
saavuttaa tasapainoinen talous vuoteen 2012 mennessä. Kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti lauta- ja
johtokunnat ovat tehneet toimenpide-ehdotukset talouden tasapainottamiseksi ja tuoneet ne kaupunginhallitukselle
tiedoksi.

1.1

Lähtökohdat Oulun kaupungissa

Oulun kaupungin talous on ollut tasapainossa viime vuosina, tosin vuosikate on ollut laskeva jo useamman vuoden
ajan myönteisestä kansantalouden kehityksestä huolimatta. Syynä heikkenevään kehitykseen on kaupungin
nettomenojen nopeampi kasvu verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun verrattuna. Verotulojen kasvun
hidastuminen alkoi näkyä vuoden 2008 lopulla ja vuonna 2009 verotulokehitys heikkenee merkittävästi johtuen
erityisesti yhteisöverotulojen laskusta. Myös kunnallisveroa kertyy ennakoitua vähemmän johtuen verotettavan
tulopohjan kasvun hidastumisesta. Toukokuussa 2009 tarkistetun ennusteen mukaan verotuloja kertyy n. 36
miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Sekä vuoden 2009 että vuoden 2010
verotulokertymän ennakoidaan jäävän vuoden 2008 tasoa pienemmäksi. Valtionvarainministeriön maaliskuun
lopulla julkaiseman talousennusteen mukaan talouskehitys kääntyisi nousuun vuonna 2011, mikä vauhdittaisi myös
verotulopohjan kasvua lähelle normaalia kasvuvauhtia. Ennusteeseen liittyy merkittäviä riskitekijöitä; talouden
heikkeneminen on ollut poikkeuksellisen rajua, minkä seurauksena myös toipuminen kestään todennäköisesti
vuosia. Siten myös verotulopohjan kehitys voi olla hitaampaa kuin nykyisessä ennusteessa on arvioitu.
Valtio on tehnyt erityistoimenpiteitä kuntatalouden vahvistamiseksi. Yhteisöveron jako-osuutta nostetaan kunnille ja
tilapäisesti 22,03 -> 32,03 prosenttiin vuosina 2009-2011 sekä eräitä kiinteistöveron vaihteluvälejä on korotettu.
Toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä kuntatalouden tasapainottamiseksi. Talouden
tasapainotus edellyttää rakenteellisia toimenpiteitä ja investointisuunnitelman tarkistusta.

1.2

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteet

Tavoitteena on laatia hallittu kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma nykyisessä voimakkaasti
heikentyvässä, lamaan ajautuvassa taloustilanteessa. Ohjelma perustuu lukuisiin pitkälle tulevaisuuteen
positiivisesti vaikuttaviin, taloutta ja toimintaa kehittäviin toimenpiteisiin ja henkilöstön työhyvinvointi- ja
kannustusjärjestelmän kehittämisen.
Kaupungin talouden nopea velkaantuminen on iso haaste. Epätasapainosta aiheutuva rahoitusvaje on katettava
myöhempinä vuosina. Rahoitusvaje korjataan verotusta kiristämällä, maksujen korotuksilla, käyttötalousmenojen
kasvun hidastamisella sekä investointiohjelman tarkistamisella. Tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen ja
menokasvuvauhdin osalta terve kulurakenne vuonna 2012. Verotulojen kasvuedellytyksiä ylläpidetään turvaamalla
mm. elinkeinopolitiikan toteutusmahdollisuudet. Oulun talouden ja toiminnan kehittämisohjelman kaltaisia ohjelma
on käynnistetty myös useimmissa suurimmissa kaupungeissa.
Nopeasti heikentyvä taloudellinen tilanne edellyttää kunnilta ja valtiolta yhteisiä ponnistuksia suomalaisten
peruspalvelujen turvaamiseksi. Suomen Kuntaliitto on valmistellut osaltaan kuntapalvelujen pelastusohjelman.
Ohjelmaan kootaan toimet kuntapalvelujen turvaamiseksi laman yli. Pelastusohjelmaan sisältyy mm.
normitalkoiden käynnistäminen, minkä keskeisenä tavoitteena on poistaa lainsäädännöllisiä esteitä
kuntapalveluiden tuottavuuden kasvun edistämiseksi.
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Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman keskeiset toimenpiteet ja tavoitteet talouden tasapainottamiseksi 2012
mennessä:
-

-

-

-

Kunnallisveroa korotetaan 1.1.2010 alkaen 19 prosenttiyksikköön
Kaikkia kiinteistöveroja korotetaan 1.1.2010 alkaen 0,1 prosenttiyksiköllä, voimalaitosten osalta 1,0
prosenttiyksikköä
Kaupungin toimintamenot kasvavat keskimäärin korkeintaan n. 2,7% vuodessa
Asiakasmaksuja korotetaan 1.1.2010 alkaen joka vuosi 3 %:lla, kuitenkin niin, että lakisääteisiä
asiakasmaksujen mukaisia enimmäismaksuja ei ylitetä.
Hallintokuntien menojen kasvua hillitään vuoden 2010 aikana 12,5 miljoonalla eurolla, vuoden 2011
aikana 15,0 miljoonalla eurolla ja vuoden 2012 aikana 17,5 miljoonalla eurolla, yhteensä 45 miljoonaa
euroa. Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan henkilöstölle kannustinpalkkioita seuraavan vuoden
talousarviossa 2,5 miljoonaa euroa/vuosi, yhteensä 7,5 miljoonaa euroa.
Henkilöstölle luodaan kannustinjärjestelmä, jossa kannustinpalkkion perustana ovat työhyvinvoinnin
kehittämisen seurauksena mm. sairauspoissaolojen vähentäminen ja edellisen kohdan tavoitteiden
saavuttaminen.
Keskushallinto ja tilaajaorganisaatiot yhdistetään yhdeksi palvelujen järjestämisyksiköksi,
tuottotavoitteena 30 % / 5 vuoden aikana.
Nettoinvestoinnit korkeintaan 100 milj. euroa / vuosi 3 vuoden ajan. Tämä ei sisällä investointeja,
joista ei synny Oulun kaupungille pääoma- tai korkokuluja.
Lainaa otetaan investointien rahoitukseen, mutta lainapääoma ei saa vuoden 2012 lopussa ylittää 250
miljoonaa euroa (1.750 euroa/asukas). Käyttötalousmenoihin ei velkaa oteta.
Koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä muidenkin palvelujen palveluverkkojen taloudellisuus ja palvelujen
laatu arvioidaan. Arvioinnin perusteella käynnistetään välittömästi palveluverkkojen
muutostoimenpiteet tavoitteena luoda nykyisiä toimintoja ja toimitiloja laadukkaampia ja toimivampia
kokonaisuuksia.
Kaupungin omistajapolitiikka ja –strategia sekä omistajaohjaus tarkistetaan mukaan lukien
osakkuusyhteisöt
Mahdollisuudet kiinteistöjen ja maa-alueiden rahoitukseen ja tarpeettomaksi käyneen omaisuuden
myynti selvitetään
Henkilöstöä ei irtisanota tuotannollisin ja taloudellisin perustein toimenpideohjelman aikana 2010-2012.
Eläköitymisen hyödyntäminen on keskeinen keino toiminnan tasapainottamisessa.
Näillä toimenpiteillä peruskunnan toimintakate on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012
Kaupungin toimintakate on korkeintaan -555 milj. euroa v. 2012

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma edellyttää koko organisaation osallistumista ja sitoutumista, niin tilaajien
kuin tuottajienkin, johdon ja henkilöstön. Olennaista on keskeisten peruspalvelujen turvaaminen, niiden merkitys
laman aikana korostuu. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi on väistämätöntä arvioita uudelleen nykyinen
palvelutaso ja palveluverkko.
Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma huomioidaan v. 2009 tarkistettavana olevan kaupunkistrategian talous –
näkökulman uudistamisessa. Kehittämisohjelmalla on vaikutuksia myös kaupunkistrategian muihinkin osa-alueisiin;
niin prosessit sekä rakenteet – ja henkilöstö ja kyvykkyys –näkökulmiin kuin mahdollisesti joihinkin
vaikuttavuustavoitteisiinkin.
Verotulot
Oulun ennusteessa on huomioitu kunnallisveron korotus 19 prosenttiin sekä kiinteistöveron korotukset 0,1 prosentti
yksiköllä, voimalaitosten osalta 1,0 prosenttiyksiköllä sekä yhteisöveron jako-osuuden muutos. Yhteisöveron
osalta on huomioitava vuonna 2012 poistuva jako-osuuden määräaikainen korotus, mikä pienentää verotulojen
kasvua.
TILIVUOSI

TP2008

1.000 euroa

Kunnallisvero
Muutos %
Yhteisövero
Muutos %
Kiinteistövero
Muutos %
YHTEENSÄ
Muutos %

377 787
7,1
53 903
-4,2
16 975
6,1
448 665
5,6

TA2009
ennuste
381 000
0,9
36 000
-33,2
18 000
6,0
435 000
-3,0

TS2010

TS2011

TS2012

406 000
6,6
35 000
-2,8
23 800
32,2
464 800
6,9

425 000
4,7
36 000
2,9
24 600
3,4
485 600
4,5

445 000
4,7
30 000
-16,7
25 600
4,1
500 600
3,1
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Menojen kasvun hallinta

Talouden tasapainottamisessa keskeisen keino pitää nettomenojen kasvu korkeintaan tulojen kasvun tasolle.
Oulun kaupungissa nettomenot ovat kasvaneet lähes koko 2000-luvun selvästi tulopohjaa nopeammin, mikä on
heikentänyt taloudellista liikkumavaraa. Nettomenojen kasvuvauhti on saatava hidastumaan pysyvästi korkeasti
verorahoitustulojen kasvun tasolle pitkällä aikavälillä. Mikäli nettomenojen kasvu jatkuu viime vuosien tasolla ollen
n. 7% vuodessa, kaupungin talous pysyy rakenteellisesti epätasapainossa ja mm. kunnallisveroprosentin korotus
auttaa vain tilapäisesti. Jotta kasvua voidaan pienentää, toimenpiteinä on tarkasteltava sekä toimintatuloja että
toimintamenoja.
Kehittämisohjelman tavoitteena on muuttaa toimintarakenteen siten, että nettomenojen kasvuvauhti hidastuu
pysyvästi korkeintaan tulojen kasvun tasolle, tavoite n. 4% menokasvu pitkällä aikavälillä sisältäen kustannustason
muutoksen, väestön kasvun ja ikärakenteen muutokset. Vuosina 2010-2012 toimintamenojen kasvu hidastetaan
määräaikaisesti n. 2,7% vuosittaiselle tasolle. Hidastaminen toteutetaan tekemällä 45 miljoonan euron
rakenteelliset toimenpiteet tuottavuutta kasvattamalla, palvelutasoa sekä -verkkoa tarkistamalla. Toimenpiteet ja
tarvittavat lisäselvitykset käynnistetään mahdollisimman nopeasti.

Kuva 1: Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman vaikutus kaupungin vuosikatteen kehitykseen. Tavoitetasona on
kaupungin strategian mukaisesti Investointien tulorahoitusprosentti, mikä tulee olla suurempi kuin 100% pitkällä
aikavälillä.
Velkaantuminen
Oulun kaupunki velkaantuu nopeasti vuosina 2009-2010. Syynä on vuosikatteen nopea heikentyminen ja laaja
investointiohjelma. Jotta velkaantumisen kasvu taittuu ja määrä saadaan laskuun noususuhdanteen alkaessa,
vuosikatetta on parannettava sekä nettoinvestointitasoa laskentaan n. 140 miljoonasta eurosta 100 miljoonaa
euroon. Vuosikatteen pysyvä parantaminen edellyttää rakenteellista menojen kasvun hidastamista sekä
kunnallisveroprosentin korotusta. Investointien rahoitukseen selvitetään vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja.
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisen toiminnan laajuuden ja toimintamallin mukainen menorakenne ei ole
kestävällä pohjalla ja menojen kasvun rakenteellinen pienentäminen on väistämätöntä talouden
tasapainottamiseksi. Veroprosentin korotukset, investointiohjelman leikkaukset sekä toimintatulojen tarkistaminen
eivät tasapainota kaupungin taloutta pysyvästi.
Monikuntaliitosselvitys
Oulun talousalueella tehtävä monikuntaliitosselvitys voi johtaa merkittäviin muutoksiin alueen kuntarakenteessa
vuodesta 2013 alkaen. Taloudellisia vaikutuksia ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida.
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1.3

Kehittämisohjelman osa-alueet

Toiminnan
kehittäminen

Oulun
talousalueen
elvyttäminen

1.3.1

Tulevaisuuden
menestymisen
turvaaminen

Toiminnan kehittäminen

Rakenteelliset uudistukset ovat keskeisin keino talouden tasapainottamiseksi kestävälle pohjalle. Menojen kasvun
on hidastuttava verorahoituksen keskimääräisen kasvun tasolle.
Toiminnan kehittäminen tarkoittaa erityisesti kriittistä tarkastelua toiminnan laatuun ja laajuuteen, millä on välitön
vaikutus käyttötalouden menoihin. Menojen kasvua voidaan hidastaa nopeasti vaikuttavilla sekä hitaammin
vaikuttavimmilla keinoilla. Merkittävimmät hyödyt saavutetaan palveluverkko ja -tasotarkastelulla sekä liikelaitosten
ja palvelutuotannon toiminnan tehostamisella sekä ydintoimintaa keskittymisellä. Henkilöstöä sitoutetaan mukaan
toimenpideohjelmaan luomalla kannustinjärjestelmä.

1.3.2

Oulun talousalueen elvyttäminen

Oulun talousaluetta elvytetään toteuttamalla investointisuunnitelmaa pääosin nykyisen ohjelman mukaisesti
vuosina 2009 -2010, priorisoiden työllistäviä hankkeita. Kaupungin investointisuunnitelman toteutuksessa
selvitetään vaihtoehtoiset rahoitusmuodot.

1.3.3

Tulevaisuuden menestymisen turvaaminen

Elinkeinoelämää tukevat ja kehittävät toimenpiteet, kuten hankkeet pidetään elinvoimaisina ja käynnissä
elinkeinostrategian mukaisesti. Tehtäviä priorisoidaan hallitusti. Kaupungin vetovoimaisuutta tapahtumakaupunkina
parannetaan toimintamallia kehittämällä, lisäksi viestintää ja kaupunkimarkkinointia tehostetaan. Onnistuessaan
elinkeinopoliittiset toimenpiteet ja vilkastuva tapahtumatoiminta vauhdittavat verotulojen kasvua.

1.4

Valtion tuottavuusohjelma 20 suurinta kaupunkia

Vuoden 2009 valtion kehyspäätöksen yhteydessä 26.3.2009 20 suurinta kaupunkia velvoitettiin laatimaan
tuottavuusohjelma. Ohjelman sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa käytettävissä, kesäkuussa 2009 kaupungeille
annettava toimeksianto todennäköisesti täsmentyy. Oulun kaupungin tuottavuusohjelma tulee perustumaan
pääosin tähän talouden toimenpideohjelmaan. Ohjelmaa täydennetään tarpeen mukaan kun tavoitteet tarkentuvat.
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2. Kehittämisohjelman valmistelu ja seuranta
Kaupunginhallitus johtaa Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaa.
Kehittämisohjelman johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.
Talous ja strategia -ryhmä huolehtii ohjelman käytännön toteuttamisesta ja ohjelmoinnista.
Työryhmä:
Controller Kari-Pekka Kronqvist, toimenpideohjelmaprosessi
Strategiapäällikkö Maria Ala-Siuru, strategiaprosessi
Talousarviopäällikkö Armi Tauriainen, talousarvioprosessi
Laskentapäällikkö Marja Kariniemi, liikelaitosten ohjaus
Suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila, investoinnit
talous ja strategia –ryhmä tarpeen mukaisesti
Viestintä: Viestintäjohtaja Sirkka Keränen, Tiedotuspäällikkö Eila Vähäkuopus
Valmistelun alatoimeksiantoja ovat valmistelleet kaikki hallintokunnat ja liikelaitokset apulaiskaupunginjohtajien ja
virastopäälliköiden johdolla sekä erillistoimeksiantojen osalta valmistelusta on vastannut keskushallinto. Henkilöstö
on osallistunut mukaan valmisteluun mm. henkilöstötoimikuntakäsittelyjen yhteydessä. Lisäksi henkilöstöllä on ollut
mahdollisuus tehdä aloitteita talouden toimenpideohjelmaan.

2.1

Kehittämisohjelmaan liittyvät prosessit

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman linjaukset huomioidaan kaupungin strategia- ja talousarvioprosessissa.
Kaupunkistrategia tarkistetaan yhtä aikaa talouden toimenpideohjelman laatimisen kanssa. Tavoitteena on arvioida
vuonna 2005 laadittua ja 2007 tarkistettua kaupunkistrategian toimivuutta nykyisessä ja lähivuosien ennustetussa
taloustilanteessa. Kaupunkistrategian laajempi uudistaminen siirretään myöhempään ajankohtaan ja laajemman
strategian uudistamisen tarve ja ajankohta arvioidaan syksyllä 2009. Valtuustoryhmät käsittelivät visiota ja
strategisia päämääriä seminaarissaan 20.4.2009 ja virastot ja liikelaitokset vastaavasti 28.-29.4.2009.
Kaupunkistrategian päälinjaukset ovat selvillä syksyyn mennessä.
Haasteena on kaupunkistrategian kokonaisuuden selkeyttäminen ja tiivistäminen. Nopeasti heikentyvissä
taloudellisissa olosuhteissa haasteena on kaupunkistrategian tarkistaminen siten, että mahdollisimman monien
hyvälle kehitysuralle saatujen kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen turvataan talouden taantumisesta
huolimatta. Toimenpideohjelmalla on vaikutuksia paitsi talous-näkökulman tavoitteisiin, myös kaupunkistrategian
muihinkin osa-alueisiin; niin prosessit sekä rakenteet – ja henkilöstö ja kyvykkyys –näkökulmiin kuin
vaikuttavuustavoitteisiinkin.
Kaupunkistrategian tarkistamisen kysymyksiä vaikuttavuustasolla haasteena on palveluja koskevien tavoitteiden
arviointi, mm. palvelurakenteiden arviointi menokehityksen hillitsemiseksi. Miten raskasta palvelujärjestelmää
voidaan keventää ennaltaehkäisevään suuntaan. Miten rakenteita ja prosesseja on myös kevennettävä. Talouden
kehitys ja tulevaisuus haastavat myös kaupunkisstrategian henkilöstönäkökulman. Visio ja strategiset päämäärät
kv 18.5. Kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet tulisivat päätöksentekoon elokuussa. Strategia on valmis
syyskuussa.
Kehittämisohjelman käsittelyn yhteydessä hyväksytään myös talousarvion 2010 ja –suunnitelman 2011-2012
suunnitteluohje. Hallintokuntien kehys on laadittu toimenpideohjelman linjausten mukaisesti. Hallintokunnat
sisällyttävät kehittämisohjelmaan liittyvät toimenpiteet talousarvioesitykseen. Investointiohjelma ja mahdolliset
veronkorotukset päätetään talousarvion laadinnan yhteydessä.

2.2

Seuranta

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toteutumista seurataan ja mahdollisia linjausten tarkistuksia tehdään
tilinpäätösseurannan ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Kehittämisohjelman toteutumisesta tehdään keskeisten
asiakokonaisuuksien osalta erillisseuranta. Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman etenemistä seurataan
vuoden 2012 loppuun tilinpäätöksen laadinta-aikataulun yhteydessä.
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3. Toiminnan kehittäminen ja toimenpiteet talouden
tasapainottamiseksi
Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma sisältää 45 miljoonan euron rakenteellisen säästötavoitteen omalle
toiminnalle vuosina 2010-2012. Tavoite on saavutettavissa, mikäli vuosien 2010-2012 toimintamenojen
kasvuvauhti on korkeintaan 2,7% vuodessa ja TA2009 toteutuu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Toimenpideohjelman toteutuessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kaupunginhallituksen budjettiin varataan
kolmelle vuodelle 2,5 miljoonan euron menovaraus henkilöstön tulospalkkioon. Oulun kaupungin talous muodostuu
ylijäämäiseksi vuonna 2012. Lainakanta ei saa ylittää tavoitteeksi asetettua 250 miljoonan euron rajaa. Vuoden
2012 toimintakatetavoite on 555 miljoonaa euroa. Nettoinvestointitaso on sidottu ja voi olla korkeintaan 100
miljoonaa euroa. Tämä ei sisällä investointeja, joista ei synny Oulun kaupungille pääoma- tai korkokuluja.

Tulos ja rahoituslaskelma – Oulun kaupunki
TULOSLASKELMA
1 000 €

Varsinainen toiminta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Käyttökate
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot
Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden yli- ja alijäämä

TP2008

TA2009

TA2009
Ennuste

354 166
-819 061
-464 895
448 665
91 396
75 166
3 501
8 333
3 972
-4 495
-4 309
78 667
-55 778
0
0
0
22 889
-2 553
4 300
250
24 886

312 744
-836 204
-523 460
471 270
110 962
58 772
2 679
7 688
3 050
-7 331
-728
61 451
-58 497
0
0
0
2 954
2 979

317 500
-830 962
-513 462
435 000
111 476
33 014
-621
1 714
829
-2 102
-1 062
32 393
-58 497
0
0
0
-26 104
3 000

5 933

-23 104
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TA2010
Verot 19%

TS2011

TS2012

327 025
-856 736
-529 711
464 800
117 872
52 961
1 138
3 596
850
-2 830
-478
54 099
-62 346
0
0
0
-8 247
3 000

336 836
-880 219
-543 383
485 600
123 957
66 174
-5 225
3 535
850
-9 132
-478
60 949
-66 075
0
0
0
-5 126
3 000

346 941
-902 189
-555 249
500 600
130 031
75 382
-7 295
3 483
850
-11 150
-478
68 087
-70 052
0
0
0
-1 965
3 000

-5 247

-2 126

1 035

RAHOITUSLASKELMA
1 000 €

TP2008

Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
78 667
Satunnaiset erät
0
Tulorahoituksen korjauserät
-8 516
Tulorahoitus
70 151
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-157 390
Rahoitusosuudet invest.
4 354
Käyttöom. myyntitulot
16 879
Investointien netto
-136 157
Varsinaisen toim. ja invest.
nettokassavirta
-66 006
Rahoitustoiminnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamist.lisäykset
Antolainasaamist.vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalm. muutokset
Rahoitustoim. nettokassavirta
Rahoitustarve
Toimintapääoman muutos

829
-188
1 017
31 184
35 700
-4 516
0
236
6 918
39 167
-26 839
-26 839

TA2009

2009
Ennuste

TA2010
Vero 19%

TSA2011

TA2012

61 451
0
-5 540
55 911

27 587
0
-6 000
21 587

54 099
0
-6 000
48 099

60 949
0
-6 000
54 949

68 087
0
-6 000
62 087

-143 316
3 116
31 805
-108 395

-132 500
2 133
31 725
-98 642

-106 349
349
6 000
-100 000

-106 000

-106 000

6 000
-100 000

6 000
-100 000

-52 484

-77 055

-51 901

-45 051

-37 913

4 919
-1 700
6 619
21 752
55 000
-31 641
-1 607

5 949
-1 870
7 819
33 359
65 000
-31 641
0

6 727
-500
7 227
45 716
60 000
-14 284
0

6 727
-500
7 227
36 716
55 000
-18 284
0

6 727
-500
7 227
33 049
55 000
-21 951
0

26 671
-25 813
-25 813

39 308
-37 747
-37 747

52 443
542
542

43 443
-1 608
-1 608

39 776
1 863
1 863

Tulos ja rahoituslaskelma - peruskunta
Peruskunnan tulos pysyy negatiivisena ohjelmakauden ajan. Vuoden 2012 toimintakatetavoite sidotaan ja se saa
olla korkeintaan 664 miljoonaa euroa. Peruskunnan toimintamenot voivat kasvaa vuoteen 2012 mennessä vuoden
2009 talousarviosta korkeintaan 63 miljoonaa euroa ja nettomenot korkeintaan 48 miljoonaa euroa.
Hallintokunnat tekevät talousarvioesitykset suunnittelukaudelle asetetun kehyksen mukaisesti. Rakenteelliset
toimenpiteet perustuvat hallintokuntien esityksiin toimenpiteiksi talouden tasapainottamiseksi tai vastaavan
suuruisiin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin. Hallintokunnat ovat tehneet esityksiä tuottavuuden kasvattamiseksi,
palvelujen määrän ja laatutason sekä palveluverkon tarkastelemiseksi. Tilaajan tavoitteiden toteutuminen riippuu
omien toimenpiteiden lisäksi mm. liikelaitosten tuottavuuden kehityksestä.
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Tulos- ja rahoituslaskelma - Peruskunta
TULOSLASKELMA

TP2008

TA2009

1 000 €

Varsinainen toiminta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Käyttökate
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden yli- ja alijäämä

RAHOITUSLASKELMA
1 000 €

300 477
-861 600
-561 123
448 665
91 396
-21 062
8 930
32 831
-9 281
-3 556
7 862
-14 839
-6 977
0
250
-6 727

TP2008

Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
7 862
Satunnaiset erät
0
Tulorahoituksen korjauserät
-8 437
Tulorahoitus
-575
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-75 607
Rahoitusosuudet invest.
1 978
Käyttöom. myyntitulot
8 626
Investointien netto
-65 003
Varsinaisen toim. ja invest.
nettokassavirta
-65 578
Rahoitustoiminnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamist.lisäykset
Antolainasaamist.vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalm. muutokset
Rahoitustoim. nettokassavirta
Rahoitustarve
Toimintapääoman muutos

2009

Ennuste

-13 954
-20 239
6 285
31 184
35 700
-4 516
0
27 000
5 832
50 062
-15 516
-15 516

282 656 288 500
-898 311 -905 800
-615 655 -617 300
471 270 435 000
110 962 111 477
-33 423 -70 823

TA2010

TS2011

TS2012

280 402
-913 324
-632 922
464 800
117 872
-50 250

288 814
-937 983
-649 169
485 600
123 957
-39 612

297 479
-961 433
-663 954
500 600
130 031
-33 323

Verot 19%

11 913
32 787
-10 981
-478
-182
-17 080
-17 262

3 831
32 766
-2 560
-1 062
-37 848
-17 080
-54 928

8 895
39 162
-7 430
-478
-10 101
-18 625
-28 726

8 036
39 162
-9 132
-478
-2 024
-20 215
-22 239

8 171
39 162
-11 150
-478
2 382
-21 815
-19 433

-17 262

-54 928

-28 726

-22 239

-19 433

TA2009

TA2009
Ennuste

TA2010
Vero 19%

TS2011

TS2012

-182
0
-6 000
-6 182

-37 848
0
-6 000
-43 848

-10 101
0
-6 000
-16 101

-2 024
0
-6 000
-8 024

2 382
0
-6 000
-3 618

-55 921
2 133
31 725
-22 063

-51 000
2 133
31 725
-17 142

-45 000
349
6 000
-38 651

-45 000
0
6 349
-38 651

-45 000
0
6 000
-39 000

-28 245

-60 990

-54 752

-46 675

-42 618

-17 146
-24 965
7 819
21 752
55 000
-33 248
0

-15 308
-25 135
9 827
33 359
65 000
-31 641
0

-12 773
-20 000
7 227
45 716
60 000
-14 284
0

-10 429
-20 000
9 571
36 716
55 000
-18 284
0

-10 429
-20 000
9 571
33 049
55 000
-21 951
0

4 606
-23 639
-23 639

18 051
-42 939
-42 939

32 943
-21 809
-21 809

26 287
-20 388
-20 388

22 620
-19 998
-19 998
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Erikseen huomioitavat asiat TA2012 toimintakatetavoitteen toteutumisessa:
Mikäli yksittäinen menoerä on seuraavissa asiakohdissa yli 3 milj. euroa / vuosi /asiakokonaisuus ja menoerät
tarkastellaan erillisenä tavoitteen toteutumisen arvioinnissa. Erikseen arvioitavat asiat:
– Erikoissairaanhoidon menojen kasvu yli menokasvutavoitteen (2,2% vuodessa)
– Maanmyynnistä budjetin ylittyvät tulot (investointien rahoitus)
– Mahdolliset uudet merkittävät lakisääteiset tehtävät, joilla vaikutus myös valtionosuuteen
– Lakisääteiset avustukset
– Mahdolliset peruskunnan organisatoriset ja työnjaon muutokset (esim. erikoissairaanhoito)
muutokset

3.1

Tilaajan ja keskushallinnon toimenpide-esitykset

Tilaaja ja keskushallinto ovat valmistelleet esitykset talouden tasapainottamiseksi. Valmistelu tehtiin
yhteistyössä henkilöstön ja oman palvelutuotannon kanssa. Keskeiset selvityskohteet:
-

Ydintehtävien tunnistaminen (erityisen kriittinen tarkastelu kaikkiin muihin tehtäviin)
Palvelujen priorisointi
Tilausten määrän ja laatutason muutokset
Palveluverkko - esitykset keventämiseksi
Vaihtoehtoiset palveluntuottajat
Palvelujen tuottavuuden parantaminen -keinoja tuottavuuden lisäämiseen?
Esitykset palvelumaksuihin
Muut toimenpiteet

Toimenpide-ehdotukset suunnitelmakaudelle 2010-2012 huomioidaan talousarvion valmistelun
yhteydessä.

3.2

Tuottajan toimenpide-esitykset

Palveluntuottajat ovat valmistelleet esitykset talouden tasapainottamiseksi. Valmistelu tehtiin yhteistyössä
henkilöstön kanssa. Keskeiset selvityskohteet:
-

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet
Säästöt resurssien käytössä
Laatutason tarkistus
Sopeutuminen tilaajan tekemiin kysynnän muutoksiin
Mahdolliset organisatoriset muutosesitykset
Hinnoittelu
Muut toimenpiteet

Tuottajan TA2009 tavoitteita (mm. liikevaihto, tuloutus) ei muuteta, liikelaitokset toteuttavat esitetyt
toimenpiteet ja huomioivat ne asiakkaiden laskutuksessa. Toimenpiteistä tehdään erillisseuranta
keskeisten asiakohtien osalta.
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3.3

Sisäisten liikelaitosten toimenpide-esitykset

Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda edellytykset sisäisten liikelaitosten talouden ja toiminnan
kehittämistoimenpiteille siten, että ne pystyvät tuottamaan palvelunsa nykyistä tuloksellisemmin.
Tuottotavoitteeksi Oulun Tekniselle liikelaitokselle, Oulun Serviisille, Oulun tietotekniikalle ja Oulu
Konttorille ilman investointikustannusten alentamista, asetetaan 3 miljoonaa euroa vuodessa kolmen
vuoden ajan, yhteensä 9 miljoonaa euroa. Tavoitteen kohdentaminen liikelaitoksittain tuodaan erikseen
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Tehtäväkuvaus; 9 miljoonan euron tuottotavoitteen kohdistaminen liikelaitoksittain
-

3.4

vastuuhenkilö: Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
osallistujat; Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala, liikelaitosten edustajat, talous- ja
strategia ryhmä
aikataulu: esitys valmis 30.9.2009 mennessä

Palveluverkko

Kehittämisohjelma edellyttää hallintokunnilta nykyisen palveluverkon kokonaistarkastelua. Tarkastelun
yhteydessä arvioidaan hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö toiminnassa ja tilojen käytössä. Sosiaali- ja
terveystoimen palveluverkkosuunnitelma valmistui toukokuussa 2009. Palveluverkkosuunnitelman
toimenpide-esitykset tuodaan päätettäväksi ja toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Opetus- ja
kulttuuritoimen osalta käynnistetään välittömästi palveluverkkoselvitykset. Muut hallintokunnat huomioivat
palveluverkkotarkastelun talousarvion laadinnan yhteydessä menokehyksen mukaisesti. Erillisinvestointien
hankesuunnitelmat sekä peruskorjausohjelmat tarkistetaan palveluverkkoselvitysten tavoitteiden
mukaisiksi.

3.4.1

Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkosuunnitelma

Päätavoitteena sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisessä on palvelutuotannon tuottavuuden ja
taloudellisuuden parantaminen yhdessä hyvän laadun takaamisen kanssa. Uusien palvelujen
järjestämisessä ja palvelutilatarpeiden arvioinnissa hyödynnetään mahdollisimman hyvin olemassa olevia
palveluverkkoja ja nykyisiä tiloja. Uusilla laajoilla asuntoalueilla, kuten Hiukkavaarassa, tarvitaan uusiakin
alueellisia palveluja. Uusissa investointikohteissa pyritään useampien palvelujen kokonaisuuksiin ja
monitoimitiloihin. Palvelujen tuottamisen vaihtoehtoja ovat omien tilojen lisäksi rakentamisen ja
tuottamisen eriyttäminen, toiminta-aikojen porrastus ja siirrettävät yksiköt. Toiminnallisesti tehokkaampien
palvelujen turvaamiseksi palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on ollut, että pienistä yksiköistä
luovutaan.

3.4.2

Kouluverkkoselvitys

tehtäväkuvaus; Työryhmän tehtävänä on tarkistaa Opetustoimen palveluverkko. Selvitys sisältää
toimenpiteet ja esitykset opetustoimen palveluverkon ja hallinnon rationalisoimiseksi; tavoitteena
toiminnan, tilojen käytön ja hallinnon tehostaminen sekä selvittää toimintamallin keskitettyyn
opettajaresurssin
hallintaa
koulukohtaisuuden
sijaan.
Selvitykseen
sisältyy
toimenpiteet
opetuslautakunnan talouden toimenpideohjelmaan tekemiin esityksiin. Väliraportissa tehdään esitykset
nopeista toimenpiteistä koskien lukukautta 2010-2011.
-

Valmistelun vastuuhenkilö: Opetustoimen johtaja Pekka Pasanen
osallistujat: Opetustoimen ja keskushallinnon edustajat
aikataulu: väliraportti 30.9.2009 mennessä, esitys valmis 30.6.2010 mennessä
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3.4.3

Kirjastoverkkoselvitys

Tehtäväkuvaus; Työryhmän tehtävänä on selvittää ja tehdä esitykset kirjastoverkon
rationalisoimiseksi.
Tavoitteena on tarkastella kirjaston palveluverkkoa kriittisesti myös seudullisesta näkökulmasta, kehittää
kirjaston hallintomallia, tutkia mahdollisuus kehittää osa Oulun kirjastoista alueellisiksi kulttuurikeskuksiksi
sekä selvittää mahdollisuus rakenteellisiin säästöihin.
-

vastuuhenkilö: Kulttuuritoimen johtaja Risto Vuoria
osallistujat; kulttuuriasiainkeskus, ao. kulttuurilaitosten johto, henkilöstön edustajat,
keskushallinnon edustus
aikataulu: väliraportti 30.9.2009, esitys valmis 30.6.2010 mennessä

3.5

Palvelujärjestelmän kehittäminen

3.5.1

Johtamisjärjestelmän kehittäminen hallintoa keventämällä

Johtamisjärjestelmän kehittäminen nivoutuu ydinkunta-palvelukunta –mallin loppuunsaattamiseen.
Keskeiset tavoitteet 2010-2011:
-

Tilaajavirastojen yhdistäminen keskenään ja liittäminen yhteen keskushallinnon kanssa.
– työ- ja toimintaprosessien kehittäminen
– Yhteiset tukipalvelut
– yhteinen kehittämistoiminta
– päällekkäisen hallinnon purkaminen
– yhteiset tilaratkaisut toiminnan tehostamiseksi
– eläköitymisen hyödyntäminen
– johtamisen parantaminen
– työyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen

-

Palvelutuotannon organisoinnin päivittäminen

Organisointimuutokset tuodaan erikseen päätettäväksi, linjaukset 31.12.2009 mennessä. Tavoitteena on
saavuttaa 30% rakenteellinen toiminnan tehostaminen viiden vuoden aikana.

3.5.2

Palvelutuotannon kehittäminen ja palveluiden järjestäminen

Palvelujen tavoitteena tulee olla korkea laatu, tehokas tuotantotapa ja suuri vaikuttavuus. Kaupungin oman
tuotannon pitkä kunnallinen kokemus ja hyvä osaaminen tulee hyödyntää jatkossakin täysimääräisenä
palvelujen tuottamisen ydinalueilla.
Työntekijöiden ikärakenne ja muuttuneet tarpeet pakottavat kuitenkin tarkastelemaan palvelujen erilaisia
järjestämismahdollisuuksia, jotta kaupungin vastuulla olevat palvelut pystytään tarjoamaan
kaupunkilaisille.
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Palvelutuotannon kehittäminen ja palveluiden järjestäminen
Aikataulu
Vastuuhlö
Osallistujat
Tehtävän kuvaus

3.5.3

esitys valmis 28.2.2010 mennessä
Kaupunginhallitus nimeää toimikunnan
päätetään myöhemmin
Selvitetään Oulun kaupungin ja Oulun seudun alueella oleva
palvelutuotannon kapasiteetti, palveluverkko ja tarjonta toimialakohtaisesti
sekä samalla arvioidaan myös toimialakohtaisesti palvelujen tarve
seuraavan viiden vuoden aikana. Työryhmän tulee myös esittää
toimenpide-ehdotukset, miten korvataan eri toimialoilla tapahtuva kiihtyvän
eläköitymisen aiheuttama vaje palveluiden tuotantokapasiteetissa ja
turvataan kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen saanti myös
tulevaisuudessa.

Kulttuurilaitosten hallinnon ja yhteistoiminnan tiivistämisen

Tavoitteena on selvittää kulttuurilaitosten vaihtoehtoiset tavat järjestää toiminta.
Toimenpide 1: Toimintamallien selvitys kaupunginorkesterissa ja kaupunginteatterissa
Tehtäväkuvaus; tavoitteet
-

etsiä kaupunki- ja kulttuuristrategian huomioiva organisaatiomuoto
analysoida YPK-mallia näiden palveluiden osalta
selvittää valtionosuuksien tuloutumista ja toiminnan tehostamista
tehdä ehdotus joustavammasta toimintarakenteesta ja henkilöstöpolitiikasta
selkeyttää vastuita taloudesta ja toiminnasta
huomioida teattereista ja orkestereista annetun lainsäädännön vaatimukset
-

vastuuhenkilö: Kulttuuritoimen johtaja Risto Vuoria
osallistujat; kulttuuriasiainkeskus, ao. kulttuurilaitosten johto, henkilöstön edustajat
aikataulu: väliraportti 31.3.2010 mennessä, esitys valmis 30.6.2010 mennessä

Toimenpide 2: Yhteistoiminnan tiivistämisen selvitys Taidemuseossa, Pohjois-Pohjanmaan
museossa ja Tiedekeskus Tietomaassa
Tehtäväkuvaus; tavoitteet
-

tehdä ehdotus kulttuuriperinnön nostamiseksi alueen vetovoimaiseksi brändiksi
kehittää saavutettavuutta, markkinointia ja asiakaslähtöisyyttä
nostaa kävijämääriä
tutkia museokäynnin hinnoittelua
tutkia mahdollisuutta kehittää museokauppaa ja kahvilatoimintoja
turvata museaalisen työn laadukas jatkumo
huomioida museoista annetun lainsäädännön vaatimukset
selvittää tiivistyvän yhteistyön rakenteellisia säästöjä
selvittää mahdollisuudet pedagogisen yhteistyön tiivistämiseen opetustoimen ja kulttuurilaitosten kesken
-

vastuuhenkilö: Kulttuuritoimen johtaja Risto Vuoria
osallistujat; kulttuuriasiainkeskus, ao. kulttuurilaitosten johto, henkilöstön edustajat
aikataulu: väliraportti 31.3.2010 mennessä
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3.6

Henkilöstö -toimenpiteet ja linjaukset

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa on merkittävä painopiste henkilöstön työhyvinvointi- ja
kannustinjärjestelmän kehittämisessä. Kehittämisohjelmassa on tehty yhteensä 7,5 miljoonaa euroa
kannustinpalkkiovaraus. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toimenpideohjelman valmistelutyössä ja tulee
olemaan ratkaiseva tekijä ohjelman toteutuksessa. Henkilöstölle luodaan kannustinjärjestelmä, jossa
kannustinpalkkion perustana ovat työhyvinvoinnin kehittämisen seurauksena mm. sairauspoissaolojen
vähentäminen ja menokasvun hillitseminen.

Toimenpiteet osana talouden kehittämis- ja toimenpideohjelmaa:
Toimenpide 1: Täyttölupamenettely – KHn päätös 30.3.2009 §161
Vuoden 2009 talousarviossa hyväksyttiin käyttöön otettavaksi täyttölupamenettely, jonka tarkoituksena on
varmistaa henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö koko kaupunkitasolla. Menettelyn kautta on mahdollisuus
puuttua myös henkilöstön määrän kasvuun. Se mahdollistaa myös henkilöstölle uusiin tehtäviin siirtymisen. Kh on
tehnyt päätöksen täyttöluvan periaatteista ja se on käytössä ja voimassa vuoden 2010 loppuun.

Toimenpide 2: Henkilöstön palkitseminen
tehtäväkuvaus; Selvitetään kehittämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden palkitsemisperiaatteet; -huomioidaan
taloudelliset tavoitteet, mahdollinen sairauspoissaolojen vähentyminen sekä mahdollisuus jakaa tulospalkkio
palkanlisään ja työyhteisön osuuteen.
-

vastuuhenkilö: Johtaja Unto Lehtonen
osallistujat; Henkilöstöryhmä, hallintokuntien ja ammattijärjestöjen edustus
aikataulu: esitys valmis 30.9.2010 mennessä

Toimenpide 3: Lomarahan vaihtaminen vapaaksi ja palkaton virka- ja työvapaa
Henkilöstöjärjestöjen kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaseen. Sopimus lomarahan
vapaaehtoisesta vaihtamisesta on voimassa vuoden 2009 osalta JHL:n ja Jytyn kanssa. Muut järjestöt eivät ole
mukana sopimuksessa.
Virka- ja työvapaaohjeita on muutettu (kh 6.4.2009 §197) siten, että yhdenjaksoisesti enintään 14 vrk kestävissä
poissaoloissa palkan menetys on aiempaa pienempi. Tällä halutaan lisätä palkattoman virka- ja työloman käyttöä.
Vuoden 2010 osalta neuvotellaan kattavasta lomarahojen vaihtosopimuksesta.

Toimenpide 4: Eläköitymisen hyödyntäminen
tehtäväkuvaus: eläköityminen on mahdollisuus, jota voidaan hyödyntää siten, että kaupungin toimintoja ja
palveluja tarkastellaan uudelleen esim. millä tavalla ja missä laajuudessa palveluja tuotetaan, miten kaupungin
toimintoja ja hallintokuntien yhteistyötä voidaan kehittää. Tämä edellyttää vahvaa henkilöstösuunnittelua,
rekrytoinnin hallintaa, uudelleen sijoittamista ja osaamisen kehittämistä.
-

vastuuhenkilö: Unto Lehtonen
osallistujat: Jyrki Ojala, Seija Soinsaari ja suurimpien hallintokuntien henkilöstövastaavat ja
henkilöstöjärjestöjen edustus
aikataulu: väliraportti 31.12.2009, loppuraportti 31.12.2010
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Toimenpide 5: Työhyvinvoinnin edistäminen
tehtäväkuvaus: olemassa olevien toimintamallien käytäntöön vieminen. Vuoden 2008 lopussa päättyneen
työhyvinvointihankkeen KympinKunta yhteydessä käyttöönotetun työyhteisöpysäkki- menettelyn soveltaminen
käytäntöön. Erityisesti niiden hallintokuntien, joiden sairauspoissaolot ovat poikkeuksellisen korkealla, poissaolojen
syiden analysoinnin ja toimenpiteiden jatkaminen ja käytäntöön vieminen. Uuden sairauspoissaolo-ohjeen
käytäntöön vieminen. Henkilöstökyselyn ja sairauspoissaolomittareiden perusteella seurataan tavoitteiden
toteuteutumista.

-

vastuuhenkilö: Unto Lehtonen
osallistujat: Minna Rintamäki, Anne Paakkari, henkilöstöjärjestöjen sekä työterveysliikelaitoksen
edustus
aikataulu: 31.12.2009

-

Toimenpide 6: Henkilöstön mitoituksen tehostaminen
tehtäväkuvaus; Selvitetään henkilöstön mitoituksen tehostamismahdollisuudet (lain mahdollistama liikkumavara)
Sosiaali- ja terveystoimessa, opetustoimessa, liikuntatoimessa, kulttuuritoimessa ja nuorisotoimessa ja esitetään
toimenpiteet mitoituksen tarkistamiseksi
-

vastuuhenkilö: Johtaja Unto Lehtonen
osallistujat; Henkilöstöryhmä, ao. hallintokuntien ja ammattijärjestöjen edustus
aikataulu: väliraportti 30.9.2009 mennessä, esitys valmis 31.12.2009 mennessä

Toimenpide 7: Työaikajärjestelmien kehittäminen
tehtäväkuvaus: Joustavampien työaikajärjestelmien käyttöönotto esim.vuosityöaika, jolla voidaan tasata
palvelutarpeen vaihtelua.
-

3.7

vastuuhenkilö: Jyrki Ojala
osallistujat: Minna Rintamäki, suurimpien hallintokuntien henkilöstövastaavat,
henkilöstöjärjestöjen edustus
aikataulu: 31.12.2009

Omistajapolitiikka
Omistajapoliittiset linjaukset

Aikataulu
Vastuuhlö
Osallistujat
Tehtävän kuvaus

esitys valmis 28.2.2010 mennessä
Kaupunginhallitus nimeää toimikunnan
päätetään myöhemmin
Kaupunginhallitus nimeää toimikunnan valmistelemaan muuttuvassa
toimintaympäristössä kaupungin omistajapolitiikan ja -strategian sekä
omistajaohjauksen tarkistamiseksi.
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Omistajapoliittisia linjauksia valmisteleva työryhmä
Aikataulu
Vastuuhlö
Osallistujat

Tehtävän kuvaus

Selvitys valmis 31.12.2009 mennessä
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Talous ja strategia – ryhmän johtaja Esa Katajamäki, suunnittelupäällikkö
Jouni Kurttila, rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen, laskentapäällikkö Marja
Kariniemi
Toimenpiteiden tarkoituksena on tukea omistajapoliittisten linjausten
laadintatyötä.
Lyhyen tähtäimen tavoitteena on tarkastella omistusjärjestelyjä ja selvittää
omistuksia, joista voidaan luopua ja sitä kautta vapauttaa pääomia ja
vähentää velkaantumista.
Tehtävät mm.
- myytävien omaisuuskohteiden selvittäminen
- liikelaitosten hallintomuotojen selvittäminen
- kuntayhtymien omistajaohjaukseen liittyvät asiat
Kohdat 1-4 sisältää mahdollisia eurovaikutuksia vuodelle 2009.
Kohtiin 5-7 sisältyy toiminnan kehittämistä ydintehtävien määrittämisen,
toimintatapojen tehostamisen ja tuottavuuden lisääntymisen kautta.

Huomioitavaa

Yhteistyö liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien kanssa

Toimenpiteet osana talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaa:
Toimenpide 1: Maa, – vesi – ja metsäomaisuuden analyysi ja toimenpidesuositukset
tehtäväkuvaus; Maaomaisuuden tasearvo on noin 237 M€, josta suurin ryhmä muodostuu vuokratuista
rakennustonteista. Maaomaisuutta jalostetaan jatkuvana prosessina maapoliittisen ohjelman mukaisesti.
Esimerkiksi vuosina 2009 – 2010 saadaan sopimuskorvauksia Länsi-Toppilan tonteista noin 3,5 M€.
Analysoidaan maaomaisuus ja mahdolliset myyntikohteet.
-

vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän ja teknisen keskuksen asiantuntijat
aikataulu: selvitys valmis 30.9.2009 mennessä

Toimenpide 2: Rakennusomaisuuden analyysi ja toimenpidesuositukset
tehtäväkuvaus; Tilakeskuksen omaisuuden tasearvo on noin 300 M€. Rakennukset, joita konserni ei tarvitse,
pyritään myymään. Tällä hetkellä myynnissä ovat Riekin talo ja Nallikarin ravintolarakennus. Mahdollisia
myyntikohteita ovat esimerkiksi vajaakäyttöiset koulukiinteistöt, päiväkotirakennukset, hammashoitolatilat,
virkistysmajat yms. Keskeisillä paikoilla olevat huonokuntoiset rakennukset voidaan purkaa ja tontit
myydään, esimerkkinä kaupunginvarikko. Kalliin lainarahan sijasta voidaan investointeja rahoittaa myymällä
arvokiinteistöjä ja vuokraamalla ne takaisin kaupungille pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Yksityistä
rahoitusmahdollisuutta selvitetään Kastellin monitoimitalon toteutuksessa.
-

vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän ja Oulun Tilakeskuksen ja teknisen keskuksen
asiantuntijat
aikataulu: selvitys valmis 30.9.2009 mennessä
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Toimenpide 3: Sijoitusomaisuuteen liittyvät linjaukset
tehtävä 1; Kaupungin 100 % omistamat merkittävimmät tytäryhtiöt selvittävät omistamiensa omaisuuserien
tarpeellisuuden strategiansa toteuttamisessa ja laativat esityksen hallituksilleen mahdollisista myytävistä
kohteista. Merkittävien omistuserien myynnistä saadut tulot tuloutetaan omistajalle osinkoina.
Osingonjakokelpoiset yhtiöt pyrkivät jakamaan tuloksestaan osinkoja omistajilleen vuosittain yhtiön toiminta,
maksukyky, investoinnit ja omavaraisuus huomioiden.
tehtävä 2; Päivitetään Oulun Puhelimen omistajapoliittiset linjaukset, jotta kaupungin omaisuuden arvon
säilyy ja siitä saatava tuotto voidaan varmistaa.
tehtävä 3; Arvioidaan kaikkien kaupungin osakkuusyhtiöiden osalta kaupungin roolia omistajana ja
laaditaan ehdotus tämän vuoden aikana myytävistä omistuksista.
-

vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän ja keskeisten tytäryhteisöjen asiantuntijat
aikataulu: selvitys valmis 30.9.2009 mennessä

Toimenpide 4: Ajoneuvojen hankintojen ja hallinnan keskittäminen ja leasing – rahoituksen käyttö
tehtäväkuvaus; Selvitetään kaupungin yhteiskäyttöön soveltuva ajoneuvokalusto ja laaditaan esitys niiden
käytön tehostamisesta sekä omistajuuden ja hallinnan keskittämisestä. Tällä hetkellä kaupungin
liikelaitoksissa ja hallintokunnissa on ajoneuvokalustoa, mikä ei ole koko vuoden tehokkaassa käytössä.
Ajoneuvoja ja muuta kuljetuskalustoa tulisi hallita kokonaisuutena siten, että se olisi jatkuvasti tehokkaassa
käytössä. Keskittämällä ajoneuvot yhden toimijan omistukseen, joka vuokraa niitä edelleen hallintokuntien
käyttöön, saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja pääoman käytön tehostumista. Kaluston siirto toteutetaan
vaiheittain hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa yhteisesti sovittavan aikataulutuksen mukaisesti vuoden 2009
aikana.
-

vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen
osallistujat; Teknisen liikelaitoksen, opetus – ja sosiaalitoimen asiantuntijat
aikataulu: väliraportti valmis 30.9.2009 mennessä

Toimenpide 5: Hallintokuntien omaisuuden läpikäynti – keskeiset erät
tehtäväkuvaus; Hallintokunnissa ja liikelaitoksissa käynnistetään merkittävimpien käyttöomaisuuserien
tarkastelu ja luokitteleminen käyttöasteen ja tärkeyden mukaisiin ryhmiin tarkoituksena löytää erityisesti
tarpeettomat ja myytävät omaisuuserät. Lisäksi selvitetään voisiko joitain omaisuuseriä hallita yhdessä
muiden kaupungin yksiköiden kanssa, jolloin omaisuuden sitoutuneen pääoman käyttöä voidaan edelleen
tehostaa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös ne omaisuuserät, joiden käytössä siirrytään vuokraukseen
(leasing-rahoitukseen).
-

vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen ja
suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila
osallistujat; hallintokuntien omaisuudesta vastaavat asiantuntijat
aikataulu: väliraportti valmis 30.9.2009 mennessä

-

Toimenpide 6: Liikelaitosten hallintomuoto toimintaympäristön muuttuessa
tehtävä 1; Selvitetään, että kaupungin liikelaitosten harjoittama toiminta on kilpailuoikeuden näkökulmasta
kestävällä pohjalla. Jos liikelaitos toimii markkinoilla ilman lainsäädännöllistä tai muita perusteita,
harkitaan onko kilpailuneutraliteetin vääristyminen markkinoilla poistettava yhtiöittämällä toiminta.
-

vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän asiantuntijat, liikelaitoksen johtaja, tarvittaessa
ulkopuolinen asiantuntija
aikataulu: selvitys valmis vuoden loppuun mennessä
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tehtävä 2; Selvitetään kaupungin sisäisinä liikelaitoksina toimivien yksiköiden mahdollisuutta palvelujen
tuottamiseen yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Yhteisesti tuotettujen tukipalvelujen
synergiahyötyjä selvitetään ateria- ja puhtauspalveluissa, tietotekniikassa, talous – ja henkilöstöpalveluissa,
teknisen liikelaitoksen palveluissa ja tilaliikelaitoksen palveluissa.
-

vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän asiantuntijat, liikelaitoksen johtaja
aikataulu: selvitys valmis vuoden loppuun mennessä

Tehtävä 3; Selvitetään liiketoiminta-alueet liikelaitoksittain, arvioidaan palvelutuotannon kannalta tärkeät
ydintehtävät ja mistä liiketoiminnasta voidaan luopua. Selvityksessä arvioidaan henkilöstö- palvelu- ja
talousvaikutukset. Keinona mm. eläköitymisen hyödyntäminen.
-

vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän asiantuntijat, liikelaitoksen johtaja
aikataulu: selvitys valmis vuoden loppuun mennessä

tehtävä 4; Selvitetään kaupungin lakisääteisten jätehuoltotehtävien (tilaaja/tuottaja) organisoituminen
kaupungin organisaatiossa
-

3.8

vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
osallistujat; Oulun Jätehuollon, Ympäristöviraston ja teknisen keskuksen asiantuntijat
aikataulu: selvitys valmis vuoden loppuun mennessä

Kuntayhtymien omistajaohjaus
Kuntayhtymien omistaja-ohjaus

Aikataulu
Vastuuhlö
Osallistujat
Tehtävän kuvaus

3.8.1

esitys valmis 31.12.2009 mennessä
AKJ Sinikka Salo

Kaupungin johtajisto, sosiaali- ja terveystoimen ja keskushallinnon edustajat
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiriä ja Oulun Seudun
koulutuskuntayhtymää koskevat kehitystavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

Toimenpide 1: Sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tehostaminen
Oulun seudun kunnat ovat tehneet Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ky:lle, Pohjois-Pohjanmaan
erityishuoltopiirin ky:lle, Oulun Yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnille aloitteen työryhmän
perustamisesta valmistelemaan Paras - hankkeen lain 6 §:n mukaista laajaa väestöpohjan
edellyttämien palvelujen järjestämistä. Aloite on hyväksytty ja työ on käynnistynyt v. 2009 alussa. Työn
tavoitteena on:
- sairaanhoitopiirin omistajastrategian valmistelu
- omistajaohjauksen ja sopimusohjausmallin kehittäminen tilaaja-tuottajamallin pohjalta
- esityksen tekeminen sairaanhoitopiirin organisaatio- ja talousarviorakenteen muutoksista
- esityksen tekeminen sairaanhoitopiirin perussopimukseen tarvittavista muutoksista
- esityksen tekeminen Erityishuoltopiirin ky:n purkamisesta ja palvelujen siirtämisestä
sairaanhoitopiirille ja peruskunnille
o
o
o

vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Pennanen
osallistujat; apulaiskaupunginjohtaja Salo, Johtaja va. Jari Parkkonen, Terveysjohtaja Keijo
Koski, talous ja strategia – ryhmän asiantuntijat
aikataulu: 31.12.2009 mennessä
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Toimenpide 2: Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin välinen yhteistyökartoitus erilaisten tukipalvelujen
mahdollisuuksien yhteisestä tuottamisesta.
Selvityksessä kartoitetaan yhteistyömuotojen edut ja haitat eri osapuolille, saavutettavat tuottavuusja palvelujen laadulliset hyödyt.
o
o

o

vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo
osallistujat apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala,
Johtaja Unto Lehtonen, Johtaja Esa Katajamäki, talous ja strategia – ryhmän ja hallintokuntien
asiantuntijat
aikataulu: 31.12.2009 mennessä

Toimenpide 3: Prosessit ja työnjako Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa
tehtäväkuvaus; Tavoitteena tarkistaa työnjako ja selkeyttää hinnoitteluperiaatteet, kärkihankkeiden valinta
o
o
o

3.8.2

vastuuhenkilö: Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo
osallistujat: AKJ Sinikka Salo, Johtaja va. Jari Parkkonen, Terveysjohtaja Keijo Koski
aikataulu: 31.12.2009 mennessä

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Toimenpide 1: Aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen ja siihen liittyvät mahdolliset
kiinteistöjärjestelyt.
tehtäväkuvaus;
o vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo
o osallistujat; apulaiskaupunginjohtaja Kenakkala, talous ja strategia – ryhmän ja aikuiskoulutuksen
asiantuntijat
o aikataulu: selvitys valmis vuoden loppuun mennessä
Toimenpide 2: Oulun kaupungin ja koulutuskuntayhtymän välinen yhteistyökartoitus erilaisten
tukipalvelujen mahdollisuuksien yhteisestä tuottamisesta.
Selvityksessä kartoitetaan yhteistyömuotojen edut ja haitat eri osapuolille, saavutettavat tuottavuusja palvelujen laadulliset hyödyt.
-

-

vastuuhenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo
osallistujat apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala,
Johtaja Unto Lehtonen, Johtaja Esa Katajamäki, talous ja strategia – ryhmän ja hallintokuntien
asiantuntijat
aikataulu: 31.12.2009 mennessä
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4. Investointisuunnitelma ja rahoitusvaihtoehdot
Kaupungin nettoinvestointitaso vuosina 2010-2012 on korkeintaan 100 miljoonaa euroa vuodessa.
Investointisuunnitelman lähtökohtana on ohjeellisesti hyväksytyn taloussuunnitelman 2010 investointitaso
leikattuna 20 %:lla. Leikkaus perustuu pääosin kustannustason laskuun ja työohjelmien tarkistamiseen sekä
mahdolliseen hankesuunnitelmien tarkistamiseen. Erillisinvestointien ohjelmaa ei ole muutettu, ohjelma tarkistetaan
syksyllä 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä. Liikelaitosten investoinnit perustellaan liiketaloudellisella
kannattavuudella. Merkittäviä tulevia investointikohteita suunnittelukaudella ovat mm. Rajakylän hoiva ja Kastellin
monitoimitalo.

4.1 Investointien rahoitusvaihtoehdot
Tulot ja rahoitus - rahoitusvaihtoehdot
Aikataulu
Vastuuhlö
Osallistujat
Tehtävän kuvaus

esitys valmis 31.12.2009 mennessä
Rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen
rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen, rahoitussuunnittelija ja
rahoitussihteeri
Rahoitukseen liittyvät järjestelyt talouden toimenpideohjelmassa.
Toimenpiteillä vapautetaan kaupungin pääomia ja pienennetään
velkaantumista

Toimenpide 1: Selvitys vaihtoehtoisten rahoitusmallien hyödyntämisestä kaupungin investointien
rahoituksessa
•
•

tehtäväkuvaus 1; Kastellin monitoimitalon investoinnin mahdollisuus toteuttaa vaihtoehtoisilla
investointimalleilla. Tarkempi kuvaus Omistajapolitiikka –osiossa.
tehtäväkuvaus 2; Pääomien vapauttaminen kaupungin kiinteistöomaisuudesta sale-and-leaseback –
järjestelyllä. Esimerkkikohde Teken ja Oulu10 virastotalo. Tarkempi kuvaus Omistajapolitiikka –osiossa.

Toimenpide 2: Konsernin keskitetyn kassanhallinnan järjestäminen
•

tehtäväkuvaus; selvitys kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kassanhallinnan keskittämisestä
konsernitilijärjestelmän avulla
o
o
o

vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen
osallistujat; talous – ja strategia – ryhmän ja tytäryhteisöjen asiantuntijat
aikataulu: selvitys valmis 31.12.2009 mennessä

Toimenpide 3: Leasing-rahoituksen käytön laajentaminen Oulu-konsernissa
-

tehtäväkuvaus; Koneiden ja laitteiden hankinnassa siirrytään käyttämään laajemmin leasing-rahoitusta.
Keskushallinto suosittelee erityisesti tekniseltä käyttöiältään nopeasti vanhenevien laitteiden osalta
hallintokuntia ja liikelaitoksia hyödyntämään enemmän leasing-rahoitusta käyttöomaisuushankinnoissaan.
Rahoituksessa hyödynnetään Oulun kaupungin ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n välistä leasing-rahoituksen
puitesopimusta.
o vastuuhenkilö: talous ja strategia – ryhmän rahoituspäällikkö Jarkko Raatikainen
o osallistujat; hallintokuntien ja liikelaitosten hankintavastaavat
o aikataulu: vuodet 2009-2011
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5. Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys
Tulevaisuuden menestymisen turvaamisen kannalta keskeiset painopisteet ovat elinkeinopoliittiset toimenpiteet,
kehittämistoiminnan uudelleenorganisointi, tapahtumien toteuttamisen kehittäminen sekä viestinnän ja
markkinoinnin tehostaminen.

5.1

Elinkeinopoliittiset toimenpiteet

Kaupunginhallituksen 17.2.2009 asettaman yrityskehitysyhtiöiden organisoimista pohtivan työryhmän tehtävänä on
valmistella konsulttityönä laaditun loppuraportin (”Yritys Oulu Oy”, asiakaslähtöiset yrityskehityspalvelut 4.2.2009)
pohjalta strategia- ja asiakaslähtöinen toimintamalli sekä organisointiesitys, jonka mukaisesti linjataan, ohjataan ja
toteutetaan Oulun kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Työryhmän tulee tarkastella loppuraporttia laajemmin kaupungin
elinkeinopolitiikkaan kohdistettavia taloudellisia resursseja. Työryhmä jättää esityksensä kesäkuun loppuun 2009
mennessä ja asia tuodaan erikseen päätettäväksi v. 2009 aikana.
Kaupunkikonsernin kehittämistoiminnan uutta toimintamallia valmisteleva työryhmä jättää esityksensä 30.6.2009
mennessä. Tavoitteena on nostaa kehittämishankkeiden valmistelun ja toteutuksen vaatimustasoa ja
päätöksenteon kriteereitä niin, että kehittämisellä saadaan nykyistä enemmän todellisia muutoksia
palvelutuotannon tehokkuuteen ja laatuun.
Oulun kaupungin viestintään, markkinointia ja yli talousaluerajan kiinnostusta herättävien tapahtumien
toteuttamiseen liittyen on tunnistettu keskeisiä kehittämiskohteita. Asiaa on käsitelty mm. Julkisten tilojen
yhteismarkkinointityöryhmässä. Työryhmä jättää esityksensä 30.6.2009 mennessä. Tarvittavat jatkotoimenpiteet
linjataan Kaupunginhallituksen toimesta. Ydinkunta-palvelukunta –mallin mukaisen tilaajapuolen organisoinnin
yhteydessä tehostetaan Oulu-konsernin viestinnän ja markkinoinnin työnjakoa ja toimintatapoja.

5.2

Työllisyys

Oulun työllisyyden tulevaisuustyöryhmän toimenpideohjelma valmistuu kuluvan kesäkuun loppuun mennessä.
Toimenpideohjelman valmistelussa ovat Oulun kaupungin lisäksi olleet kaikki alueen keskeiset tekijät, ml. TEkeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, EK, SAK ja keskeiset koulutusorganisaatiot. Se sisältää ehdotuksen
toimenpiteistä, joiden avulla parannetaan Oulun työllisyyttä ja vahvistetaan alueellista osaamisperustaa talouden
elvyttämiseksi. Erityinen painopiste on nuorisotyöttömyydessä.
Tulevaisuustyöryhmän esitykset tulevat kaupunginhallituksen ja työllisyystoimikunnan päätettäväksi elokuussa
2009.
Kaupungin työllistämistoimet suunnataan siten, että toiminnan tuloksena pitkäaikaistyöttömyydestä Kelalle
maksettava kaupungin maksuosuus pienenee. Nuorten ja koulutettujen sekä toimeentulotukea saavien työttömien
työllistymiseksi ja syrjäytymiskustannusten ehkäisemiseksi etsitään erityistoimia yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa.
Työllisyysmäärärahojen kohdentamisessa vaikuttavuutta ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään.
Koululaisten kesäsetelitoimintaa jatketaan. Työllisyysmäärärahan käytön kohdentamisessa huomioidaan edellä
olevat linjaukset syksyn 2009 aikana ja tuodaan päätettäväksi vuoden 2010 talousarvion yhteydessä.
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6. Riskit
Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma on haasteellinen, mutta toteutettavissa oleva. Tavoitteiden toteutumiseen
liittyy seuraavia tunnistettuja riskejä:
Ulkoiset riskit:
- Tulopohjakehitys heikkenee olennaisesti arvioidusta; taantuman pitkittyessä verotulojen kasvuvauhti pysyy
hitaana ja velkaantuminen jatkuu. Edellyttää lisätoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.
- Taantuman pitkittyminen lisää työttömyyttä ja sen seurauksena sosiaali- ja terveystoimen menojen
kasvuriskiä.
- Erikoissairaanhoidon menojen kasvu; kasvua ei saada hidastumaan ja sen seurauksena kaupungin oman
toiminnan osalta toimenpiteitä joudutaan lisäämään
Sisäiset riskit:
- Osaoptimointi; kustannussäästöt toisessa hallintokunnassa voivat johtaa isompaan menokasvuun muualla.
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