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TIIVISTELMÄ
Uuden Oulun siirtymävaiheen ja yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin
tarkastuslautakunnan selvitysten mukaan hyvin. Siirtymävaiheen strategisista tavoitteista kokonaan tai
osittain toteutui lähes 80 %. Tavoitteet oli johdettu
yhdistymissopimuksesta, ja erityisesti talous- ja henkilöstöasioiden tavoitteita oli päivitetty vuoden 2013
tilanteeseen. Huolestuttavaa on, että nuorisotyöttömyyden alentamista ja yhteiskuntatakuuseen sisältyvää nuorten työllistymistä koskeneet tavoitteet eivät
toteutuneet.
Tarkastuslautakunta arvioi saamansa tiedon perusteella, että yhdistymissopimus on ohjannut yhdistymisen valmistelua ja toteutusta ja että yleisesti ottaen
on menetelty sopimuksen mukaisesti. Sopimus määritteli yhdistymisen toteuttamisen tavat yhdellä asiakirjalla ja kuvasi päämäärät yhdistymisen jälkeiselle
toiminnalle. Tarkastuslautakunnan mielestä yhdistymissopimus on asiakirja, jonka toteutumista on seurattava ja jonka tuloksista on raportoitava kaupunginvaltuustolle. Kattavaa dokumentteihin perustuvaa
tarkastelua yhdistymissopimuksen toteutumisesta
ei ole toistaiseksi tehty. Selvitys yhdistymisen vaikutuksista voidaankin tehdä vasta myöhemmin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tällainen tarkastelu
tehdään lähivuosina.
Tarkastuslautakunnan arvio on, että yhdistymissopimuksen henkilöstöhallintoa koskevat periaatteet ja
linjaukset ovat toteutuneet henkilöstöasioiden hoidossa. Poikkeuksena tästä on palkkojen harmonisointia koskeva sopimuskohta. Harmonisointitarpeen
määrittely on huhtikuussa 2014 kesken suurimmassa
osassa kaupungin tehtäviä. Sopimukseen kirjoitettu
aikataulu harmonisoinnin läpiviennistä vuoden 2013
loppuun mennessä oli jo lähtökohtaisesti epärealistinen. Myös yhdistymissopimuksen mukaisia taloudenhoidon periaatteita on menettelytapojen osalta
noudatettu sekä ennen yhdistymistä että uuden Oulun talouden suunnittelussa. Menettelytapojen noudattaminen ei ole estänyt sitä, että investointitaso on
noussut hyvin korkeaksi suhteessa tulorahoitukseen.
Uuden Oulun ensimmäinen tilinpäätös oli alijäämäinen. Kertavaikutteisista tuloeristä johtuen alijäämä ei

ollut niin suuri kuin talousarviovuoden aikana pahimmillaan ennakoitiin. Talous kehittyi tavoiteltuun suuntaan, kun vuosikate oli tavoitetta korkeampi ja peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investoinnit jäivät alle
enimmäismäärän. Toimintamenojen kasvu ei sen sijaan taittunut tavoitteen mukaiseksi. Tarkastuslautakunta katsoo aiheelliseksi tuoda esille kaksi ongelmakohtaa kaupungin taloudesta: toimintamenojen kasvu
ja korkea investointitaso.
Sitovaksi talouden tavoitteeksi oli hyvinvointilautakunnalle, hyvinvointipalvelujen johtokunnalle, sivistys- ja kulttuurilautakunnalle, yhdyskuntalautakunnalle ja rakennuslautakunnalle sekä kaupunginhallituksen
alaiselle työllisyyden hoidolle määritelty toimintakate.
Hyvinvointilautakunta ei päässyt sitovaan toimintakatetavoitteeseen, ero oli 0,8 miljoonaa euroa. Muiden
toimintakatteet olivat jopa tavoitteita paremmat.
Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ilman
työllistämistä, tarkastuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnan alaisista toiminnoista erikoissairaanhoidolle oli sitovaksi talouden tavoitteeksi määritelty
menomäärärahojen taso (bruttositovuus). Erikoissairaanhoidon ja kaupunginvaltuuston menot ylittivät
muutetun talousarvion mukaiset menomäärärahat.
Muiden sitova tavoite toteutui. Erikoissairaanhoidon
menomääräraha ylittyi 1,4 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston menomääräraha ylittyi 56 000 eurolla.
Liikelaitoksille talousarviossa asetetut sitovat talouden
tavoitteet toteutuivat. Ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli noin 2,5 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Myös sisäisten liikelaitosten tulokset olivat Oulun Työterveys
Liikelaitosta lukuun ottamatta paremmat kuin muutetussa talousarviossa, ja Liikelaitos Oulun Serviisin sekä
Oulun Teknisen liikelaitoksen ylijäämät olivat merkittävästi budjetoitua suuremmat. Sisäisten liikelaitosten
yhteenlaskettu tilikauden alijäämä oli 11,4 miljoonaa
euroa eli 8,8 miljoonaa euroa pienempi kuin muutetussa talousarviossa.
Hyvinvointipalveluille asetetuista toiminnallisista tavoitteista tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota
sähköisten palveluiden käytön lisäämistavoitteeseen.
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Tavoitteena oli, että ajanvarauksista 50 % hoidetaan
sähköisesti. Tavoite toteutui vaihtelevasti, ja joissakin
ajanvarauksissa sähköisten ajanvarausten osuus oli jopa 65 %. Laboratorioajanvaraukset muodostavat 85 %
kaikista varatuista ajoista. Niiden sähköistämisaste oli
vain 4,5 %. Yhteensä kaikista ajanvarauksista tehtiin
sähköisesti 5,9 %. Tarkastuslautakunnan mielestä tiedottamista sähköisestä ajanvarauksesta tulee tehostaa. Tavoitteeseen nähden alhaisessa toteumassa on
riskinä, että aika- ja kustannussäästöt, toiminnan tehostuminen ja turhien toimintojen poistaminen eivät
toteudu ellei sähköistä ajanvarausta saada laajemmin
käyttöön.
Hyvinvointipalveluissa palvelut tuotettiin pääsääntöisesti palvelu- ja hoitotakuuaikojen mukaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että lastensuojelussa lastensuojelutarpeen selvityksistä
82 % ja lastensuojeluilmoituksista 95 % tehtiin määräajassa, ja lasten huolto- ja tapaamisoikeusselvitysten käsittelyajat venyivät yli viiden kuukauden tavoiteajan ollessa 4 kk. Sosiaalisen hyvinvoinnin strategiassa
painottuu ennaltaehkäisy ja perheiden ennaltaehkäisevän tuen lisääminen. Tarkastuslautakunnan mielestä toiminnassa on tavoiteltava palveluiden tuottamista
jopa alle määräaikojen, jotta perheille tarjotaan tarpeellista apua riittävän varhain.
Tytäryhtiöiden arvioinnissa tuli esille, että kaupungin
talousarviossa tytäryhtiöille asetut vuositason toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät ole aina välittyneet tytäryhtiöiden johdolle. Tämä näkyy myös siinä,
että useat tytäryhtiöt eivät kaupungin tilinpäätökseen
liitetyissä toimintakertomuksissaan raportoi nimenomaisesti kaupungin talousarviossa niille asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta kehottaa konsernijohtoa kehittämään konsernijohtamisen käytäntöjä niin, että kaupungin talousarviossa tytäryhtiöille asetetut tavoitteet ovat yhtiöiden johdon
tiedossa ja niiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin tilinpäätöksessä.
Arviointi kohdistui erityisesti koulutuspalveluja tarjoaviin tytäryhtiöihin. Tarkastuslautakunnan mielestä on
hyvä, että ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisvaihtoehtoja on tarkasteltu eri näkökulmista ja laadittu vaihtoehtoisia malleja. Asia on ollut esillä jo useiden
vuosien ajan tavoitteen muodossa, mutta taustatekijöitä ja ratkaisuvaihtoehtoja vaikutuksineen ei ole tähän mennessä selvitetty. Aikuiskoulutuspalvelujen nopeasti tarpeisiin reagoivalla ja riittävällä tarjonnalla on
iso merkitys sekä Oulun seudun yrityksille että työnhakijoille.
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Lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä on
käytössä poikkitoiminnallinen, hallinnollisten yksiköiden rajat ylittävä yhteistyömalli. Päävastuu on sivistys- ja kulttuuripalveluilla. Lasten ja nuorten asiat on
nostettu selkeästi esiin kaupunkistrategiassa. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön asiantuntemus
ja ammattitaito ovat tärkeitä eri sektoreiden välistä
yhteistyötä eteenpäin vietäessä. Hyvänä asiana pidetään sitä, että palvelujen käyttäjiä ja henkilöstöä on
otettu mukaan toiminnan kehittämiseen, esimerkkinä
Byströmin talo.
Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan työntekijöiden yhteistyö toimii usein hallinnonalan sisällä,
mutta hallinnonalat ylittävän yhteistyön toteuttaminen edellyttää yhteisistä toimintakäytännöistä sopimista ja strategisella tasolla luotuja monialaisia yhteistyörakenteita. Muiden toimijoiden palvelujen
puutteellinen tuntemus on todettu merkittäväksi yhteistyön esteeksi myös asiakkaiden mielestä.
Mittarit, joilla lasten ja nuorten palveluja koskevien
tavoitteiden toteutumista nyt on seurattu, eivät mittaa riittävästi vaikuttavuutta. Palvelujen toteutuksen
arvioinnissa olennainen asia on seurata, miten asiakkaiden hyvinvointi on muuttunut tai palveluntarve
vähentynyt. Ilman tätä tietoa ei tiedetä toiminnan tosiasiallista vaikuttavuutta.
Vesihuollon riskien arviointi on Oulun Vedessä tehty
asianmukaisesti. Liikelaitos on toteuttanut hyvin vesihuollolle asetetut veden laatua, toimintavarmuutta ja
jätevedenpuhdistusta koskevat tavoitteet lukuun ottamatta vedenhankinnan varmistamista. Vedenhankinnan varmuuden parantaminen on ollut Oulussa työn
alla kauan, ja tänä vuonna käsittelyssä on tuorein selvitys asiasta. Kaupungin päätökset ovat tehtävissä aikaisintaan kesällä, ja sen jälkeen voi vielä mennä pitkään ennen kuin uudet vesilähteet ovat käytettävissä.
Tarkastuslautakunta painottaa sitä, että päätökset asiassa tulee tehdä mahdollisimman pian.
Oulun Veden vastuulla olevien verkostojen pituus kasvoi kuntaliitoksessa yli 60 % vanhaan Ouluun verrattuna. Verkostojen korjausvelaksi on arvioitu 25 miljoonaa euroa, ja vahinkojen määrän perusteella erityisesti
viemäreiden saneerauksille on tarvetta. Vesihuollon
varmuuteen liittyvät tavoitteet tulee asettaa veden
hinnan kilpailukykyä koskevan tavoitteen edelle. Mikäli saneerausvelan annetaan kasvaa, laskua lykätään
tuleville sukupolville.
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ICT-toimintojen riskejä on vuoden 2013 aikana kattavasti tunnistettu ja analysoitu. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan työtä riskien tunnistamisesta suunnitelmalliseen ratkaisujen toteuttamiseen. Kaupungin
palvelutuotanto ei kestä ICT-palveluiden toimintakatkoksia. Resurssien (osaaminen, raha) rajallisuudesta
johtuen toimia joudutaan varmasti priorisoimaan, jolloin etusijalla pitäisi olla kuntalaisten palvelujen kannalta tärkeimmät toiminnot.
Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen riskienhallinnasta suuri osa toteutuu päivittäisinä toimina. Riskianalyysi on päivitetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. ICT-alan organisaatioissa henkilöstö on toiminnan
keskeinen tekijä ja tärkeä voimavara. Tarkastuslautakunta näkee hyvänä asiana, että henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja asia on nähty kehittämiskohteeksi.
Tietotekniikalla ei ole kaupunkistrategiasta suoraan
määriteltyjä toiminnallisia tavoitteita. Tarkastuslautakunnan mielestä Oulun Tietotekniikan toiminnalle tulee asettaa tavoitteita, joilla mitataan toimintavarmuutta, asiakastyytyväisyyttä ja sitä, kuinka hyvin
liikelaitos pystyy vastaamaan asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin.
Koulutustakuu tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukiossa,
ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
Koulutustakuu Oulussa on toteutunut syksyllä 2013.
Tarkastuslautakunnan saamat selvitykset antavat hyvän kuvan tehdystä työstä. Siirtymät perusopetuksesta toiselle asteelle näyttävät toimivan koulunsa päättäneiden nuorten kohdalla. Lukioonottoa voidaan itse
säädellä ja kymppiluokille pääsevät kaikki, jotka haluavat. Ongelmana on, että ammatillisessa koulutuksessa paikkoja ei ole kaikille halukkaille.
Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2013. Onnettomuuksien ehkäisytyö
on yksi pelastustoimen avaintehtävistä, ja tarkastuslautakunnan mielestä sen resurssit tulee turvata erilaisista muutostilanteista huolimatta. Lautakunnan
näkemyksen mukaan Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelutasopäätöksessä ja valvontasuunnitelmassa näkyvät hyvin valtakunnalliset onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteet. Aluehallintovirastojen
peruspalvelujen arviointiraportin 2013 mukaan valistuksen ja neuvonnan oli määrä tavoittaa 20 % väestöstä. Pelastuslaitoksista tavoitteeseen ylsi puolet. Kun
koko maan toteuma oli 17 %, Oulu-Koillismaan alueella jäätiin 9 %:iin.

Esteettömyysstrategia ja toimintaohjelma, joka koskee rakennettua ympäristöä, laadittiin vuonna 2009
poikkihallinnollisena yhteistyönä. Valmistelevan työryhmän toimijat ovat vieneet asiaa eteenpäin yksiköissään. Sitä kautta on edistetty esteettömyysnäkökulmaa, vaikutettu asenteisiin ja lisätty tietoa. Viisi vuotta
sitten päätetyn esteettömyysstrategian ja toimintaohjelman toteutumisen seurantaa on tehnyt vain vammaisneuvosto. Tarkastuslautakunta näkee merkittävänä puutteena sen, että toimintaohjelman toteutusta ei
ole järjestelmällisesti seurattu eikä siitä ole raportoitu
kaupunginhallitukselle.
Tarkastuslautakunnan mielestä kaikkien kaupungin
tilojen tulisi olla esteettömiä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Tilakeskuksen ja yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen mukaan kaupungin uudisrakentamisessa lähtökohtana on esteettömyys. Vanhoilla alueilla ja vanhoissa rakennuksissa ongelmana on
korjattavien kohteiden suuri määrä suhteessa resursseihin, minkä vuoksi esteettömyyskorjausten kohdentamisessa joudutaan ottamaan huomioon käyttäjämäärät ja asiakasryhmät pitkällä aikavälillä esimerkiksi
palveluverkkoratkaisun mukaisesti.
Poikkitoiminnallisen toimintamallin kehittäminen on
tarkastuslautakunnan mielestä erittäin tärkeää sekä
asiakkaiden saaman palvelun että vaikuttavuuden näkökulmista. Uudenlaisen toimintamallin kehittäminen
on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Tässä arviointikertomuksessa esimerkkeinä poikkitoiminnallisesta toiminnasta ovat lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen,
koulutustakuu ja esteettömyyden edistäminen.

Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on
esittänyt monia havaintoja ja kannanottoja edellä
olevien lisäksi.
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1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI- JA 		
TARKASTUSTOIMINTA
Tarkastuslautakunnan tehtävät
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain
71 §:ssä. Lautakunnan tehtävänä on kuntalain säännösten mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet. Lautakunnan on huolehdittava kunnan ja
sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
lautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Uudessa, vuoden 2013 alussa voimaan tulleessa ulkoisen tarkastuksen johtosäännössä on myös tarkas-

tuslautakunnan arviointi- ja tarkastustehtävien hoitamista koskevia määräyksiä. Arviointitehtäväänsä
hoitaessaan lautakunnan on arvioitava hallinnon ja
talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastustehtävistä on johtosäännössä määrätty, että lautakunnan tulee seurata tarkastustoimintaa
ja tehdä tarvittaessa sitä koskevia kehittämisehdotuksia, laatia suunnitelma kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten sekä seurata tilintarkastajan
tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastuksen tehtävien suorittamista.
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat ja vastaa lautakunnan
päätösten toimeenpanosta.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.1.2013 tarkastuslautakunnan kaudelle 2013–2016.
Lautakunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet (28.4.2014)		
Varajäsenet (28.4.2014)
Anna-Kaisa Lepistö, puheenjohtaja		
Jari Latvala, varapuheenjohtaja		
Marko Hoikkaniemi		
Miia Hirsikangas-Haataja		
Seppo Leskinen		
Kari Myllyniemi		
Maarit Raitio		
Taisto Tammela		
Tanja Tiainen		

Riku Syrjälä
Irene Mäkelä
Taisto Vähäaho
Erno Kuusela
Elina Kokkoniemi
Ville Kokkoniemi
Tiina Kellokumpu-Tyvelä
Juhani Anttila
Arja Huhtanen
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Arviointitoiminta vuonna 2013
Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2013 toimintaa ja taloutta 3.6.2013 hyväksymiensä arviointiperiaatteiden ja vuodet 2013–2016 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 lautaja johtokuntien puheenjohtajien, kaupungin johdon,
hallintokuntien ja liikelaitosten johtavien viranhaltijoiden, asiantuntijoiden ja tytäryhtiöiden johdon kuulemisiin ja ulkoisen tarkastuksen yksikössä tehtyihin tarkastuksiin ja selvityksiin.
Arviointikohteita valitessaan ja arviointia tehdessään
tarkastuslautakunta on käyttänyt uutta lähestymistapaa. Arviointikohteet on määritelty ja arviointi tehty
asia- tai teemapohjaisesti aikaisemman yksikkökohtaisen lähestymistavan sijasta. Uusi ote näkyy tässä arviointikertomuksessa erityisesti lasten ja nuorten palveluiden kehittämistä ja koulutustakuun toteutumista
koskevissa arvioinneissa sekä esteettömyyden edistämisen arvioinnissa.
Arviointiperiaatteiden mukaisesti lautakunta on arvioinut vuoden 2013 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Niitä koskevat lautakunnan havainnot ja kannanotot
on koottu arviointikertomuksen lukuun 2. Arviointi kattaa peruskunnan palvelualueille, liikelaitoksille
ja tytäryhtiölle kaupungin talousarviossa asetettujen
vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Arviointiperiaatteiden mukaan
lautakunta arvioi joka vuosi myös kaupungin talousarvion toteutumista ja kaupungin talouden tilaa. Lautakunnan arvio taloudesta on esitetty luvussa 3.
Vuosittain lautakunta ottaa arviointikohteekseen jonkun tai joitakin kaupungin tytäryhtiöistä. Tänä vuonna
arviointikohteina ovat koulutusalan palveluja tarjoavat tytäryhtiöt. Kaupunkistrategiassa on useita tavoitteita, joiden tarkoituksena on vahvistaa Oulun seudun
elinvoimaisuutta. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa
koulutusyhtiöillä on merkittävä rooli. Arvioinnin tulokset on esitetty kohdassa 2.5.2. Tytäryhtiöitä lautakunta arvioi omistajapoliittisten linjausten, talousarviossa
asetettujen tavoitteiden ja konsernijohtamisen toimivuuden näkökulmista.
Vuosi 2013 oli uuden Oulun ensimmäinen toimintavuosi, ja sen vuoksi lautakunta otti arviointikohteikseen talousarvioon sisältyvien siirtymävaiheen strate-

gisten tavoitteiden sekä viiden kunnan hyväksymän
uuden Oulun yhdistymissopimukseen sisältyvien periaatteiden ja tavoitteiden toteutumisen tarkastelun.
Arviointien tulokset siirtymävaiheen strategisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kohdassa 2.1 ja
yhdistymissopimuksesta luvussa 4. Yhdistyssopimukseen sisältyvien henkilöstöhallintoa koskevien periaatteiden toteutumisesta lautakunta kuuli myös henkilöstöjärjestöjen edustajia.
Riskienhallinta otettiin arviointikohteeksi koska riskienhallinnan merkitys on kasvanut: kaupungin toiminta on monimuotoistunut ja toimintaprosesseihin
osallistuu useita tahoja. Myös kuntalakiin tulleet riskienhallinnan uudet velvoitteet tekivät aiheesta ajankohtaisen. Lautakunta kohdensi riskienhallintaa koskevat arvioinnit kahteen toimintoon, kaupungin
vesihuoltoon ja ICT-toimintoihin. Ne ovat merkityksellisiä sekä kuntalaisten saaman palvelun että kaupungin toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Riskien
tunnistamista ja hallintakeinoja on arvioitu luvussa 5.
ICT-toimintojen riskienhallinnan arviointi kattaa sekä
kaupunkitasoisen toiminnan että Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen riskienhallinnan.
Moniammatilliset palveluprosessit ja poikkitoiminnallisuus ovat päämääriä uuden Oulun toimintamallien
kehittämisessä. Lasten ja nuorten asiat on nostettu
esille strategisissa tavoitteissa. Taustalla on useita sekä valtakunnallisia että Oulun omia kehittämisohjelmia. Lautakunta otti tästä syystä arviointikohteekseen
lasten ja nuorten palveluiden kehittämisen poikkitoiminnallisesta näkökulmasta. Se arvioi lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen liitettyjen tavoitteiden
toteutumista ja sitä, onko palveluiden tuottamistapa
muuttunut. Arvioinnin tulokset on esitetty luvussa 6.
Useiden eri tahojen yhteistoimintaa edellyttää myös
koulutustakuun toteuttaminen. Vuoden 2013 alusta
voimassa ollut nuorisotakuu sisältää koulutustakuun.
Se tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka. Lautakunta arvioi
koulutustakuun toteutumista vuoden 2013 lopun tilanteessa sekä toteutumisen edellyttämiä toimia. Arvioinnin tulokset on esitetty luvussa 7.
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella on kiireellisen pelastustoiminnan lisäksi myös onnettomuuksien
ehkäisyyn liittyviä tehtäviä. Vuonna 2011 voimaan tulleen uuden pelastuslain tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lautakunnan
arviointi siitä, miten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
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on onnistunut viemään lain velvoitteet ennalta ehkäisevästä toiminnasta liikelaitoksen tavoitteisiin ja mitä
tuloksia siinä voidaan osoittaa, on esitetty luvussa 8.
Esteettömyysstrategia ja sitä toteuttava toimintaohjelma on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa
vuonna 2009. Nämä asiakirjat ovat esimerkki eri alo-

jen toimintapoliittisista ohjelmista, joiden tarkoituksena on ohjata useiden kaupungin yksiköiden toimintaa.
Lautakunta arvioi, onko esteettömyyttä edistetty, onko esteettömyysstrategian ja -ohjelman toteutumista
seurattu ja onko raportointi hoidettu siten kuin päätöksenteon yhteydessä on edellytetty. Arvioinnin tulokset on esitetty luvussa 9.

Tilintarkastuksen järjestäminen kaudelle 2013–2016
Tarkastuslautakunta kilpailutti sekä kuntalain mukaisen kaupungin tilintarkastuksen että kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastuksen kaudelle 2013–2016 erillisillä tarjouspyynnöillä
alkuvuoden 2013 aikana. Tarkastuslautakunnan päätösesityksen mukaisesti kaupunginvaltuusto valitsi
18.3.2013 kaupungin tilintarkastajaksi BDO Audiator

Oy:n. Vastuunalainen tilintarkastaja on tarjouksen
mukaisesti JHTT, KHT Pasi Leppänen. Tytäryhteisöjen
tilintarkastuskilpailun voitti Ernst & Young Oy. Päätökset tytäryhtiöiden tilintarkastajien valinnoista on tehty yhtiökokouksissa kaupunginhallituksen evästykseen perustuen.

Vuoden 2012 arviointikertomusten käsittely
Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja YliIin tarkastuslautakunnat arvioivat kuntalaissa annetun tehtävän mukaisesti kyseisten kuntien vuoden
2012 toiminnan ja laativat arviointiensa tuloksista
arviointikertomukset. Uuden Oulun kaupunginval-

tuusto käsitteli kaikki viisi arviointikertomusta kokouksessaan 17.6.2013. Kaupunginhallituksen laatima
vastaus arviointikertomuksissa esitettyihin havaintoihin ja kannanottoihin käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 4.11.2013.
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2 TALOUSARVIOSSA ASETETTUJEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
2.1 Uuden Oulun siirtymävaiheen strategiset tavoitteet
Uudelle Oululle määritellyt siirtymävaiheen strategiset tavoitteet toteutuivat hyvin. Kokonaan tai osittain
toteutui lähes 80 % tavoitteista. Kaikkiaan siirtymävaiheen tavoitteita oli asetettu 53. Vain neljä tavoitetta jäi
kokonaan toteutumatta.

tai kun tavoitteessa kuvattuja toimia on tehty ja siten edistetty tavoitteen toteutumista. Uuden Oulun
perustamiseen liittyen useissa tavoitteissa oli sisältönä uusien toimintamallien valmistelu ja käyttöönotto tai kehittämistavoitteiden edistäminen. Joissakin
tavoitteissa on käytetty vertailulukuna vuoden 2012
toteumaa, joka on joko viiden kunnan yhteenlaskettu toteuma tai kanta-Oulun toteuma. Vuosien 2012
ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska vuonna 2012 toiminnot oli järjestetty viiden eri kunnan toimintana ja toimintamalleissa ja palveluissa oli vielä
eroavaisuuksia.

Tavoitteista kahdeksan oli määritelty niin, että mittaustulos tavoitteen toteumasta saadaan vasta myöhemmin tai vertailulukua ei ole käytettävissä. Tilastokeskuksen tiedot esimerkiksi työpaikkojen ja yritysten
määrästä saadaan noin vuoden viiveellä. Tavoitteen
on katsottu toteutuneen osittain, kun toinen kahdesta tavoitteen toteutumisen mittarista on toteutunut

Uuden Oulun siirtymävaiheen strategisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013
Näkökulmat/kriittiset menestystekijät

Tavoitteita

Toteutui

Toteutui
osittain

Tietoa ei ole
käytettävissä

Ei
toteutunut

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky
• Elinvoimaisuus
• Kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen
• Vetovoimainen kaupunkikeskusta
• Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen

13
6
1
1

7
4
1
1

2

3
2

1

Talous
• Tasapainoinen talous
• Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka

4
5

3
3

6
5
2

3

Prosessit, rakenteet ja toimintatavat
• Uuden Oulun toimintamallin onnistunut käyttöönotto
• Monikanavainen palveluverkosto
• Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa
uuden Oulun toiminnassa
• Eheä, toimiva ja energiatehokas yhdyskuntarakenne

1

1

3
5
1
1

Henkilöstö
• Henkilöstön hyvinvointi
• Uuden Oulun henkilöstöjohtamisen periaatteet

5
4

3
1

Yhteensä

53

27

Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät uuden Oulun
strategiset tavoitteet perustuvat vuoden 2012 tavoitteisiin, jolloin oli jo määritelty viiden kunnan yhteiset
strategiset tavoitteet siirtymäkaudelle. Myös vuonna
2012 siirtymävaiheen tavoitteet toteutuivat kohtalaisen hyvin, silloin puolet tavoitteista toteutui. Vuodeksi
2013 erityisesti taloutta ja henkilöstöä koskevia tavoitteita oli päivitetty. Siirtymävaiheen strategiset tavoitteet ovat perustuneet yhdistymissopimuksen linjauksiin ja tavoitteisiin. Uuden Oulun kaupunginvaltuusto

1

2

14

2
1

2

8

4

hyväksyi elokuussa 2013 uuden kaupunkistrategian
Oulu 2020.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky -näkökulmassa elinvoimaisuutta edistävät tavoitteet toteutuivat siltä osin kun tavoitteena oli edistää strategiassa
nimetyillä kehityshankkeilla Oulun vetovoimaa ja kilpailukykyä, esimerkkinä innovaatioallianssisopimuksen
mukaiset kehityshankkeet, Barents-strategia ja Perämerenkaaren hankkeet. Uusien yritysten ja työpaikkojen
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määristä vuoden 2013 lopussa saadaan Tilastokeskuksen tiedot myöhemmin, nyt ovat käytettävissä viralliset
luvut vuodelta 2011. Tavoitteena ollut nuorisotyöttömyyden aleneminen ei toteutunut vuonna 2013, tavoite ei toteutunut myöskään edellisinä vuosina. Nuorten työttömyysaste oli 18,2 %, kun se vuonna 2012 oli
17,9 %. Myöskään yhteiskuntatakuuseen sisältyvä
nuorten työllistymistavoite ei toteutunut.

valmistelu- ja kehittämistoimia. Näitä voidaan pitää
uuden kunnan toiminnan järjestämiseen luontevasti kuuluvina siirtymävaiheen tavoitteina. Useimmat
tavoitteista toteutuivat osittain tai kokonaan. Monikanavaisen palvelumallin kehittämistavoite toteutui
osittain. Valmistelutoimia on tehty, mutta tavoitellun
palvelumallin käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa. Yksi osa tavoiteltua palvelumallia ovat sähköiset palvelut.

Kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamista koskevasta kuudesta tavoitteesta neljä toteutui. Kahdesta keskeisestä tavoitteesta, TEAviisarin arvo ja sairastavuuskerroin, ei sen sijaan ole vielä käytettävissä tietoa
vuodelta 2013. Tavoitteena ollut hyvinvointiohjelma
käsiteltiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2014
ja Oulun turvallisuusohjelma vuosille 2013–2016 jo
toukokuussa 2013. Kotona asuvien vanhusten suhteellista osuutta koskeva kasvutavoite toteutui, kotona
asui 91,1 % 75 vuotta täyttäneistä. Edellisenä vuonna
toteuma oli 91,0 %.

Henkilöstönäkökulman tavoitteista toteutuivat henkilöstön hyvinvointia mittaavat poissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentämistä koskevat
tavoitteet. Kehityskeskustelujen kattavuudessa ei käytössä olevien tietojen perusteella päästy tavoitteena
olleeseen 80 %:iin. Uuden Oulun henkilöstöjohtamisen periaatteita koskevista tavoitteista toteutui keskitetyn rekrytointipalvelun aloittamista koskeva tavoite. Palkkojen harmonisointia ja kannustinjärjestelmän
luomista koskevat tavoitteet eivät toteutuneet. Henkilöstömäärän laskua koskevan tavoitteen toteutumista
ei voida arvioida, koska mittarina käytetystä henkilötyövuosien (htv) määrästä ei saada vertailulukua vuodelta 2012. Vuoden 2013 henkilötyövuosien määrän
on laskettu olleen 9 519 htv. Vuoden lopussa vakinaisia henkilöitä oli henkilöstöraportin mukaan 9 328 ja
tilapäisiä 2 554, yhteensä 11 882 henkilöä. Saman raportin mukaan viiden kunnan yhteenlaskettu henkilömäärä oli vuoden 2012 lopussa 12 162. Luvuissa eivät
ole mukana työllistetyt. Henkilöstömäärä on siis näiden tietojen perusteella laskenut 280 henkilöllä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Tasapainoista taloutta koskevasta neljästä tavoitteesta kolme toteutui. Ainoastaan toimintamenojen kasvun
taittamisessa ei päästy tavoitteeseen. Taloutta ja taloustavoitteiden toteutumista on käsitelty tarkemmin
luvussa 3. Omistajapolitiikkaa koskevat tavoitteet toteutuivat, sillä vuoden aikana tehtiin päätöksiä useista omistajaohjausta ja -valvontaa edistävistä toimista.
Prosessit, rakenteet ja toimintatavat -näkökulman tavoitteista useissa oli sisältönä uusien toimintamallien

Kokonaan tai osittain toteutui lähes 80 % tavoitteista. Tavoitteet oli johdettu yhdistymissopimuksesta, ja talous- ja henkilöstötavoitteita oli päivitetty vuoden 2013 tilanteeseen. Huolestuttavaa on, että nuorisotyöttömyyden alentamista ja yhteiskuntatakuuseen sisältyvää nuorten työllistymistä koskeneet tavoitteet eivät toteutuneet.
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Kelan Aktuaari- ja tilasto-osaston tilastoryhmä on korjannut 9.5.2014 vuoden 2012 sairastavuusindeksit.
Tieto, joka on arviointikertomuksessa, on virheellinen. Lääkekorvausoikeuksiin ja niiden tilastointiin tuli vuoden
vaihteessa 2013–2014 yksi uusi diagnoosikoodi. Muutosta ei huomioitu Terveyspuntarin päivitysohjelmassa,
joten Terveyspuntarin luvut vuodelta 2012 olivat päässeet Kelan Tilastoryhmän mukaan muuttumaan
virheellisiksi vuoden 2013 vuoden päivitysajossa.

2.2.2 Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointipalveluiden sitovat tavoitteet toteutuivat
kohtalaisesti. Palvelualueella oli 9 strategista tavoitetta, joita seurattiin 14 eri mittarilla. Tavoitteiden mukaisesti toteutui 3 ja osittain toteutui 4 tavoitetta. Taloudelle talousarvioon asetettu tavoite jäi toteutumatta.
Henkilöstön hyvinvointiin liittyvästä tavoitteesta saadaan tietoa vasta syksyllä 2014.

Tavoitteiden toteutuminen
Ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti
Taloudessa tavoitteena oli yhdistymishallituksen talouslinjauksien toteuttaminen. Nettomenojen kehitys sai olla korkeintaan 3,5 %, kasvua oli 4,2 %. Tavoite ei toteutunut.
Tavoitetta on muutettu vuodeksi 2014 ja seurantaa tehdään jatkossa asukaskohtaisilla kustannuksilla. Tavoitteena luonnollisesti on, että asukaskohtaiset kustannukset kääntyvät laskuun. Asukaskohtainen
kustannus kasvoi hyvinvointipalveluiden laskelmien
mukaan vuodesta 2011 vuoteen 2012 7,4 % ja seuraavan vuoden aikana 2,95 %. Menokehitystä on saatu oikaistua, mutta vertailuun jää tulkinnanvaraa, sillä
vuoden 2012 toteuma on kanta-Oulusta. Edelleen on
riskitekijänä työttömyyden kasvu, joka voi kasvattaa
muuta palvelukysyntää hyvinvointipalveluissa.
Toteutunut tavoitteiden mukaisesti
Asiakastyytyväisyydelle asetettu tavoite toteutui hyvin, ja asiakkaat ovat kyselyn perusteella tyytyväisiä
kaupungin tuottamiin palveluihin. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Tulosten vaihteluväli oli palvelualueilla
4,2–4,4 (asteikolla 1–5), kun tavoitteena oli keskimääräinen taso. Kokonaiskeskiarvo oli 4,3, kun se vuonna 2011 oli 4,1.
Terveyspalveluissa henkilöstöä toivottiin lisää, jotta esimerkiksi lääkärin vastaanotolle pääsisi helpom-

min. Hoidon jatkuvuuden kannalta nähtiin tärkeäksi
saman työntekijän kanssa asiointi. Edellisessä kyselyssä vuonna 2011 kritiikkiä saanut puhelinpalvelu sen
sijaan ei enää noussut avoimissa palautteissa esille.
Sosiaalipalveluissa toivottiin, että työntekijöillä olisi enemmän aikaa henkilökohtaiseen palveluun sekä
yksilöllisempään tukeen ja hoitoon. Lisäksi vastaajat
kaipasivat asumis- ja päiväpalveluihin lisää vapaa-ajan
toimintaa. Yhteydenpidon helpottamiseksi esitettiin
toiveita paremmista puhelin- ja nettipalveluista ja esimerkiksi sähköpostin ja Skypen käytöstä. Ikäihmisten
palveluissa osa vastaajista piti huonona asiana liikaa
kiirettä ja hoitajien vaihtuvuutta. Monien mielestä iltatoimet tehdään hoivakodeissa ja kotihoidossa liian
aikaisin ja hoivapalveluissa tarvittaisiin lisää aktiviteetteja. Osa omaisista olisi halunnut enemmän tietoa asiakkaan voinnista ja hoitoon liittyvistä asioista. Omaiset esittivät myös toiveita netin kautta tapahtuvasta
vuorovaikutuksesta hoitohenkilökunnan kanssa. Kotihoidon käyntien täsmällisyys ja hoivapalveluiden tilat
tuotiin myös esille puutteina.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin paranemiselle asetettu
tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän
kääntymisestä laskuun suhteessa omaan ikäryhmään,
toteutui. Tavoite on käsitelty luvussa 6 Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen.
Kuntalaisten elämänhallintaa hyvinvointia ja terveydentilan mittaamista koskeva tavoite toteutui.
Mittareina olivat sairastavuuskerroin ja kotona asuvien ikäihmisten määrä. Kansaneläkelaitoksen mittaama sairastavuusindeksi vuodelta 2012 oli 107,6 kun
edellisen vuoden 2011 lukema oli 107,9. Tavoite mittaa sitä, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Oululaisten terveydentila on sairastavuusindeksin mukaan 7,6 pistettä
korkeampi kuin suomalaisten sairastavuus keskimäärin. Vaihteluväli vuosien 2000–2012 aikana on ollut
106,3–110,1 välillä.
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Terveyspuntarin sairastavuusindeksi, Oulu
vakioitu 2008–2012
108
107,9

Sairastavuusindeksi
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107,7

107,7
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Indeksi: kuolleisuusindeksi, lääkekorvausoikeusindeksi,
työkyvyttömyysindeksi
Kelasto-raportit | Kela / tilastoryhmä / tilastot@kela.fi/ NIT079A

75 vuotta täyttäneistä 91,1 % asui kotona. Kotona asumisen tavoitteena oli kasvattaa suhteellista osuutta ja
tavoite toteutui, sillä edellisenä vuonna kotona asui 91
% ikäihmisistä. Vuoden 2013 lopussa 75 vuotta täyttäneitä oli 11 171. Tehostetussa palveluasumisessa tai
laitoshoidossa heitä oli yhteensä 988 eli 8,9 prosenttia
75 vuotta täyttäneistä. Kotona asui 10 183 henkilöä.
Vuodelle 2013 ikäihmisten hyvinvoinnissa asetetusta
omasta 92 %:n tavoitteesta jäätiin noin prosenttiyksikön eli 94 henkilön verran.
Kotona asuvien ikäihmisten määrä
vuosina 2008–2013

Kotona asuvat 75-vuotiaat (%)

92,5
92
91,5
91

91,3
91

91,1
90,9

91,1

90,8

90,5
90

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kotona asuvat 75-vuotiaat (%)
Ikäihmisten hyvinvoinnin strateginen päätavoite talousarviossa 2013 ( tavoite 92 %)

Toteutunut osittain
Asukkaiden omatoimisuutta ja mahdollisuutta terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen
mitattiin kahdella mittarilla omahoitopalveluiden käytöllä ja palveluoppaan valmistumisella ikääntyville.
Ikääntyville suunniteltu palveluopas on korvattu kaksi
kertaa vuodessa ilmestyvällä Ouluseni-lehdellä eli tavoitteeseen on päästy. Vuodesta 2014 alkaen lehti jaetaan joka kotiin.

Omahoitoalustan käyttöön liittyen todetaan, että hyvinvointipalveluilla on yleistavoite sähköisten palveluiden käytön lisääntymisessä (omatoimisuus), ja sille
taas on asetettu kaksi mitattavaa tavoitetta: omahoitopalvelun käyttö lisääntyy ja ajanvarauksista (ei-kiireellinen terveydenhuollon palvelu) 50 % hoidetaan
sähköisesti. Ensimmäiseen tavoitteeseen on päästy eli käyttömäärät ovat lisääntyneet. Rekisteröityneiden käyttäjien määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden aikana. Uusia kuntalaisia rekisteröityi 41 719, kun
edellisenä vuonna määrä oli 21 252. Lisäksi kirjautumiskertojen ja viestien määrä lähes kaksinkertaistui
vuoteen 2012 verrattuna.
Sen sijaan toinen tavoite, ajanvarauksista (ei-kiireellinen terveydenhuollon palvelu) 50 % hoidetaan sähköisesti, toteutui vaihtelevasti. Ensimmäisen luokan
terveystarkastuksissa päästiin 65 %:n sähköistämisasteeseen, mutta laboratorioajanvarausten, jotka muodostavat 85 % kaikista varatuista ajoista, osuus on
pieni, 4,5 %. Yhteensä kaikista ajanvarauksista tehtiin sähköisesti 5,9 % (vuonna 2012 2,6 %). Tehtyjen
sähköisten ajanvarausten lukumäärä kasvoi, niitä oli
13 420 kun edellisenä vuonna niiden määrä oli 5 360.
Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen on kesken
ja sitä jatketaan vuoden 2014 aikana. Tarkoituksena oli
ohjata tavoitteilla ja niitä tukevilla mittareilla keskeisten asiakasryhmien prosessien toimivuutta ja taloudellisuutta. Hyvinvointipalveluissa tehtiin lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten palvelusopimukset,
joissa asetettiin näiden asiakasryhmien osalta keskeiset tavoitteet ja mittarit, ilman rajausta esimerkiksi
sosiaaliseen tai ikäihmisten hyvinvointiin. Koko vuosi seurattiin erityisesti lasten ja nuorten raskaimpien
palvelujen (lastensuojelun ja psykiatrian) kustannuksia, joissa olivat mukana sekä oman toiminnan, ostopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kustannukset.
Monituottajamallin laajentamista mitattiin kahdella mittarilla, ostopalvelujen suhteellisen osuuden kasvattamisella toimintamenoista ja palvelusetelijärjestelmän laajentamisella. Ostopalveluiden suhteellinen
osuus toimintamenoista oli 18,8 %, kun se edellisenä
vuonna oli kanta-Oulussa 21,4 %, eli ostopalveluiden
osuus toimintamenoista ei kasvanut. Sen sijaan palvelusetelijärjestelmän käyttö on laajentunut tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa ja omaishoidontuen lakisääteisissä vapaissa.
Tavoitteessa monikanavaisista palveluista mittareita oli kolme. Ensimmäisenä oli uuden Oulun sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen.
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Määrittelytyö aloitettiin konsernipalveluiden johdolla ja toteutettiin alueellisena yhteistyönä Avaus-tulevaisuuden hyvinvointipalvelut -hankkeessa. Vuoden
2014 aikana tehdään esiselvitys, joka tähtää sähköisen palveluratkaisun hankintaan.
Toisena mittarina oli uusien sähköisten palvelujen
käynnistäminen. Ajanvarauksia saatiin laajennettua
neuvoloiden ja koulujen terveystarkastuksiin. Lisäksi
otettiin käyttöön toimeentulotuen sähköinen jatkohakemus.
Kolmas mittari monipalvelupisteet -mallin kehittäminen liittyi hyvinvointikeskusten suunnittelun käynnistämiseen. Hyvinvointikeskusten samoin kuin hyvinvointipisteiden sisältö tulee vaihtelemaan alueen ja
asiakkaiden tarpeen mukaan. Tarjolla voi olla myös
valtion ja järjestöjen palveluja. Hyvinvointipisteissä palvelut on tarkoitus suunnitella siten, että niihin
päästään ilman ajanvarausta, ja palveluina tarjotaan
muun muassa terveysneuvontaa, elintapaohjausta, pieniä toimenpiteitä sekä sähköisiä hyvinvointi-

palveluita. Niissä voi olla asiakastarpeen mukaisesti
saatavilla esimerkiksi sairaanhoitajan, lääkärin, terveydenhoitajan, sosiaalityön tai neuvolan palveluita.
Hyvinvointilautakunta päätti lokakuussa hyvinvointikeskusten suunnittelun käynnistämisestä. Kiimingin
hyvinvointikeskus ja sen alaisena Yli-Iin ja Ylikiimingin
hyvinvointipisteet aloittivat ensimmäisenä 1.3.2014.
Keväällä 2013 on käynnistynyt Tuiran hyvinvointipisteen kokeilu.
Ei ole saatu tietoja
Henkilöstön hyvinvointiin liittyvästä tavoitteesta ei
saatu vielä tietoja. Kunta10-tutkimus, johon tarkastelu perustuu, tehdään joka toinen vuosi. Vuonna
2012 henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella laadittiin kehittämisohjelma, jossa kehittämiskohteiksi valittiin kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, perehdyttäminen, työkiertomahdollisuus, tiedottaminen
ja työkäytäntöjen kehittäminen. Kehittämisohjelman
vaikutuksia tarkastellaan syksyllä 2014 tehtävässä seurantatutkimuksessa.

Tavoite hoitaa ajanvarauksista 50 % sähköisesti toteutui vaihtelevasti. Laboratorioajanvaraukset muodostavat 85 % kaikista varatuista ajoista. Niiden sähköistämisaste on pieni, 4,5 %.
Yhteensä kaikista ajanvarauksista tehtiin sähköisesti 5,9 %. Tarkastuslautakunnan mielestä
tiedottamista sähköisestä ajanvarauksesta tulee tehostaa. Tavoitteeseen nähden alhaisessa
toteumassa on riskinä, että aika- ja kustannussäästöt, toiminnan tehostuminen ja turhien toimintojen poistaminen eivät toteudu, ellei sähköistä ajanvarausta saada laajemmin käyttöön.

2.2.3 Hyvinvointipalvelujen johtokunta
Palvelutuotannossa yhdeksästä tavoitteesta toteutui kolmasosa ja loput tavoitteet toteutuivat osittain.
Talouden tavoitteista tuotantokustannusten vertailua
vuoteen 2012 ei ole palvelutuotannossa tehty toimintojen siirtymisten ja kuntien yhdistymisen vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen
Toteutunut tavoitteiden mukaisesti
Asiakkuuksien hallinnassa tavoitteita oli kaksi, ja ne
koskivat asiakkaiden saamista mukaan palveluprosessien kehittämiseen ja osallistumaan oman hoitonsa ja
palvelunsa suunnitteluun. Mittareita oli kolme: kokemusasiantuntijoiden käyttäminen palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, asiakastyytyväisyys ja omahoidon käyttäjien määrä. Tavoitteet saavutettiin.

Kokemusasiantuntijoita on käytetty etenkin lastensuojelussa ja mielenterveyspalveluissa. Myös hyvinvointineuvoloiden suunnittelussa on hyödynnetty
kokemusasiantuntijoita. Asiakastyytyväisyys parantui kun kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4,3 (vuonna
2011 4,1). Omahoidon käyttäjämäärä lisääntyi asetettua
50 %:n tavoitetta paremmin.
Tavoitteessa monialaisella yhteistyöllä toteutetut
asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit mittarina oli uusien toimintamallien käyttöönotto ja palvelurakenteen muutosta kuvaavat mittarit. Uusia toimintamalleja valmisteltiin hyvinvointikoululle, laajennettiin
hyvinvointipalveluneuvolatoimintaa, kokeiltiin matalan kynnyksen hyvinvointipistetoimintamallia ja kehitettiin perhetyötä. Mielenterveystyö ja sosiaalityö
järjestivät yhdessä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäi-
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Palvelurakenteen muutosta kuvaavista mittareista
seurattiin lasten, nuorten ja perheiden raskaimpien
palveluiden (lastensuojelu ja psykiatria) käyttöä sekä
mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttöä ja kustannuksia. Molempien kustannusten raportoidaan
laskeneen.
Toteutunut osittain
Taloudessa oli tavoitteena sopimusmenettelyjen
uudistaminen. Mittaristoa, seurantaa ja raportointia uudistettiin tukemaan elämänkaaren mukaisten
palveluketjujen toimivuutta ja palveluketjujen kokonaiskustannusten hallintaa. Kehitystyö on vielä kesken ja sitä jatketaan edelleen vuonna 2014.
Toisena tavoitteena oli toimintakatteen nollatulos.
Palvelutuotannon toimintakate oli tilinpäätöksessä 4,13 miljoonaa euroa alijäämäinen. Joulukuussa
valtuusto oli hyväksynyt sitovaksi toimintakatteeksi
-4,8 miljoonaa euroa, ja toimintakatteen alijäämä oli
670 000 euroa muutettua toimintakatetta pienempi. Palvelualueista suurin alijäämä syntyi ikäihmisten hyvinvointipalveluissa, jossa toimintakate oli noin
-2,0 miljoonaa euroa. Terveyspalveluissa toimintakate oli -652 000 euroa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa
-1,5 miljoonaa euroa.
Sosiaalisessa hyvinvoinnissa toimintakatteen alijäämä
(menojen ylitys) muodostui erityisesti lastensuojelun
palveluissa ja sen henkilöstömenoissa. Lisäksi alijäämää syntyi mielenterveyspalveluista. Terveyspalveluissa alijäämä aiheutui lähinnä tukipalveluista, etenkin
laboratoriopalvelujen ostoista. Myös puhtaanapito- ja
ravitsemuskustannukset toteutuivat budjetoitua suurempina. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa toimintakatteen alijäämä syntyi pääosin laitoshoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta.
Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia koskevia tavoitteita oli kolme, ja niiden toteutumista mitattiin
seitsemällä eri mittarilla. Tavoitteista toteutui osittain
vain uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja organisaation toimeenpano.
Toista tavoitetta, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, mitattiin sairauspoissaolojen ja käytyjen kehityskeskustelujen määrällä. Palvelutuotannossa sairauspoissaolojen määrä maksimityöpanoksesta oli 5,2 %,
kun tavoite oli 5,1 %. Henkilöstön poissaolot kääntyivät laskuun vuonna 2013 mutta ovat edelleen korke-

at ikäihmisten hyvinvointipalveluissa. Myönteistä on,
että ikäihmisten hyvinvoinnin palvelualueella sairauspoissaolot kuitenkin vähenivät vuodesta 2012 yhteensä 9,7 %.
Kehityskeskusteluista toteutui 78 %, kun tavoitteena
oli 100 %. Kehityskeskustelut toteutuivat palvelualueittain seuraavasti: sosiaalinen hyvinvointi 80 %, terveyspalvelut 80,5 % ja ikäihmisten hyvinvointi 75 %.
Kolmatta tavoitetta, henkilöstösuunnittelu otetaan
osaksi prosessityöskentelyä, mitattiin täydennyskoulutuspäivien määrällä ja työn sähköistämisellä. Täydennyskoulutuspäiviä toteutui 2,8 päivää työntekijää
kohden tavoitteen ollessa 3 päivää. Ainoa palvelualue,
jossa tavoite ei toteutunut, oli ikäihmisten hyvinvointi.
Siellä koulutuspäiviä toteutui vajaat kaksi päivää henkilöä kohden. Sosiaalisessa hyvinvoinnissa koulutuspäiviä toteutui hieman yli kolme ja terveydenhuollossa reilusti yli kolme päivää työntekijää kohden.
Kolmantena tavoitteena oli henkilöstösuunnittelun
ottaminen osaksi prosessityöskentelyä. Hyvinvointipalveluissa alettiin pari vuotta sitten valmistella työperhemallin mukaista henkilöstösuunnittelua. Asia
keskeytyi, kun tavoitteeksi nousi koko konsernin yhteinen osaamisenhallintajärjestelmä. Tavoite ei ole siksi vielä toteutunut.
Palvelutuotannon sairauspoissaolojen kehitys
vuosina 2009–2013
8
Sairaspoissaolojen määrä maksimityöpanoksesta
(%)

vystyksen työparityöskentelynä Limingan, Kempeleen,
Hailuodon ja Lumijoen kunnille.

7,6

7,5
7

7,3

7,2

7,2

6,5

6,5
6,2

6

5,5
5

4,5

5,2

Tuotanto
5,9

5,7
5,4
5,3

Tavoite (5,1 %)

5,2
4,9

4,6

5,7
5,1
4,7
4,5

5,2

Sosiaalinen
hyvinvointi
Terveyspalvelut

4,6

Ikäihmisten
hyvinvointi

4
2009

2010

2011

2012

2013

Pääsääntöisesti palvelut tuotetaan palvelu- ja hoitotakuuaikojen mukaisesti lainsäädäntöä noudattaen.
Terveyspalvelut tuotettiin palvelutuotannon mukaan
hoitotakuukriteerien mukaisesti. Muilla palvelualueilla, sosiaalinen hyvinvointi ja ikäihmisten hyvinvointi, palveluiden tuottaminen lakisääteisesti tai muiden
vahvistettujen palveluaikojen mukaisesti ei toteutunut
kaikilla 100-prosenttisesti. Lastensuojelussa lastensuojeluilmoituksista (7 päivää) on käsitelty 95 % ajoissa. Lastensuojelutarpeen selvitys (3 kk) on käsitelty
82 % ajoissa. Lasten huolto- ja tapaamisoikeusselvityksissä tavoiteaika (4 kk) ei ole täysin toteutu-
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nut. Käsittelyaika venyi yli viiden ja puolen kuukauden. Vammaisasiakkailla palvelutakuu on toteutunut
yhteydenotoissa (7 arkipäivää) 93,4-prosenttisesti ja
vammaispalveluhakemuksissa (90 kalenteripäivää)
95,5-prosenttisesti.
Ikäihmisten hyvinvoinnin palvelualueella sairaalasta kotiutuville kotihoidon palvelut saatiin 98,5 %:lle
järjestettyä kotiutuspäivänä, mutta sosiaalihuoltolain

mukaisen palvelutakuun toteutuminen 7 arkipäivän
kuluessa toteutui huonommin, eli 93,8-prosenttisesti.
Ympärivuorokautisen hoidon, kotipalvelun ja turvapalvelujen palvelutarpeen arviointi tehtiin määräajassa,
mutta omaishoidontuen kuntouttavan päivätoiminnan, vuorohoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten palvelutarpeen arvioinnin määräajoissa oli
jonkin verran viivettä. Kotisairaanhoidon hoitotakuu
toteutui 96,9-prosenttisesti.

Henkilöstöä koskevat tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Tavoitteena oli sairauspoissaolojen
vähentäminen. Henkilöstön poissaolot kääntyivät laskuun mutta ovat ikäihmisten hyvinvointipalveluissa edelleen korkeat. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön hyvinvointiin kohdistuvia toimia on tehostettava ikäihmisten hyvinvointipalveluissa, sillä sairauspoissaolojen
määrä, kehityskeskustelut ja täydennyskoulutuspäivät toteutuivat muita palvelualueita huonommin.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota lastensuojelun määräaikoihin, joista lastensuojelutarpeen selvitys ja lasten huolto- ja tapaamisoikeusselvitykset eivät kaikkien lasten ja perheiden kohdalla toteudu tavoiteajassa. Sosiaalisen hyvinvoinnin strategiassa painottuu ennaltaehkäisy ja perheiden ennaltaehkäisevän tuen lisääminen. Tarkastuslautakunnan mielestä
toiminnassa on tavoiteltava palveluiden tuottamista jopa alle määräaikojen, jotta perheelle
tarjotaan tarpeellista apua riittävän varhain.

2.2.4 Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sivistys- ja kulttuuripalveluilla oli yhteensä viisi valtuuston asettamaa sitovaa tavoitetta talousarviossa
2013. Tavoitteita oli määritelty yhteisten henkilöstöä
ja taloutta koskevien tavoitteiden lisäksi kulttuuripalveluille, opetus- ja nuorisopalveluille sekä varhaiskasvatukselle. Tavoitteet saavutettiin hyvin lukuun ottamatta kehityskeskustelujen toteutumiselle asetettua
100 %:n tavoitetta. Kehityskeskusteluista toteutui palvelualueella 90 %.
Taloudessa sivistys- ja kulttuuripalveluiden sitovuus
valtuustoon nähden on toimintakate. Toimintakate
oli 370 miljoonaa euroa ja talousarvioon nähden toteuma oli 99,5 %. Palvelualueen mukaan hyvään tulokseen vaikuttivat arvioitua paremmat toimintatulot.
Kävijämäärät kasvoivat liikuntapaikoissa, kulttuurilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Myös
henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempänä:
uusia työntekijöitä palkattiin harkiten ja tehtäviä yhdistettiin. Lisäksi vähennettiin hankintoja ja palvelujen ostoja.

Kulttuuripalveluiden tavoite järjestää ainakin kolme yli
10 000 kävijän tapahtumaa toteutui jo elokuussa. Oulun päivillä oli 80 000, Qstockissa 30 000 ja Rotuaari
Piknikissä 10 000 kävijää.
Koulutustakuuta edistettiin tavoitteiden mukaisesti. Ohjauspalveluista on kuvattu kaikki oppilaan ohjaukseen liittyvät tehtävät vuosiluokittain ja vastuutettu
koulun eri toimijoille. Tavoitteen toteutumista seurataan myös lisäopetuksen (10-luokat), työpajanuorten ja ammatillisen koulutuksen lisäpaikkojen määrillä. Koulutustakuuta on käsitelty tarkemmin luvussa 7.
Varhaiskasvatuspalveluissa on pyritty monipuolistamaan palveluiden järjestämistä yksityisellä toiminnalla. Yksityisen palvelutuotannon kasvu toteutui
tavoitteiden mukaisesti, jopa hieman ylittäen sen. Joulukuussa 26,7 % lapsista oli yksityisessä hoidossa, kun
vuoden 2013 tavoite oli 24 %. Samalla on lähestytty
30–35 %:n tavoitetta, joka on asetettu yksityiselle palvelutuotannolle tavoitteeksi vuodeksi 2020.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta saavutti vuoden 2013 valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
hyvin. Toimintakertomuksessa raportoitiin kaikkien tavoitteiden toteutuksesta, vaikka siihen
tuli sisällyttää vain kaupungin talousarviossa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
ja niiden toteumat.

2.2.5 Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan kaupunkistrategiaa tukevia
tavoitteita oli kolme, joista yksi toteutui kokonaan, yksi osittain ja yhdestä päätti kaupunginhallitus.
Nettomenojen kehitystä koskeva tavoite toteutui. Yhdyskuntalautakuntaa sitova toimintakate oli alkuperäisessä talousarviossa -2,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päättämien hankemäärärahojen
muutosten jälkeen toimintakatetavoite oli -2,9 miljoonaa euroa, ja toteuma ylitti sen 6,3 miljoonalla eurolla.
Toimintatulot ylittyivät 3,2 miljoonaa euroa, mikä johtui lähinnä kuntaliitoksen aiheuttamasta sisäisten
maanvuokratulojen kasvusta, uudistettujen ja uusien maanvuokrasopimusten budjetoitua suuremmasta tulokertymästä, maankäyttösopimustuloista sekä
maksujen arvioitua paremmasta toteumasta. Toimintamenot alittuivat 3,1 miljoonaa euroa, erityisesti henkilöstömenot ja palvelujen ostot olivat arvioitua pie-

nemmät. Joukkoliikenteen toimintakate ylittyi vain
0,15 miljoonaa euroa välitilinpäätöksessä ennakoidun 1,0 miljoonan sijasta. Yhdyskuntalautakunnan
24.9.2013 päättämä 0,2 miljoonan euron taloudenparantamistavoite toteutui.
Tonttituotannon varmistamista koskeva tavoite toteutui osittain. Kaupunki tarjosi vuokrattavaksi tavoitteen
mukaisen määrän tontteja, mutta kysyntää kaikille
rivi- ja kerrostalotonteille ei ollut. Omakotitonttien
luovutusmäärä hieman ylitti tavoitteen.
Tavoitteena oli, että oman tuotannon osuudet yleisten alueiden rakentamisessa ja ylläpidossa on määritelty. Tavoitteen raportoidaan toteutuneen esitetyn
mukaisesti. Kaupunginhallitus on määritellyt oman
tuotannon osuudet omistajapoliittisessa ohjelmassa
3.2.2014.

2.2.6 Rakennuslautakunta
Kaupunkistrategiaa tukevana tavoitteena oli uudisrakentamisen energiavalintakonseptien kehittäminen ja
jalkauttaminen sekä energiansäästöpotentiaalin tuottaminen rakentajille ja CO2-päästöjen vähentäminen.
Tavoite toteutui.
Talousarvion toimintakatetavoite oli 80 000 euroa, ja
se toteutui 402 000 euroa parempana. Toimintatulot
ylittyivät 205 000 euroa ja menot alittuivat 197 000
euroa. Toimintatulojen ylitystä lautakunta selittää ylei-

sesti rakentamisen määrän ja sisällön vaikealla ennustettavuudella ja kuntaliitoksella. Asuntokohteiden rakentaminen jatkui lähes aikaisempaan tahtiin vuoden
2013 lopulle, ja keskustakortteleiden liikerakentaminen alkoi. Toimintamenoissa säästettiin muun muassa
jättämällä yksi virka täyttämättä ja lisäämällä kehityshankkeiden oman työn osuutta ostopalveluiden sijasta. Rakennuslautakunnan 89 000 euron säästötavoite saavutettiin.
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2.3 Liikelaitoksille asetetut sitovat ja strategiset tavoitteet
2.3.1 Ulkoiset liikelaitokset
Ulkoisille liikelaitoksille asetettuja sitovia tavoitteita
olivat liikeylijäämä, tuloutus omistajalle sekä investointien ja lainojen enimmäismäärä. Lisäksi niillä Nallikari liikelaitosta lukuun ottamatta oli hintojen enimmäiskorotusta koskevat tavoitteet. Valtuusto päätti
huhtikuussa muutoksista Oulun Energian investointija lainamäärään sekä joulukuussa Energian liikeylijää-

mätavoitteeseen ja Oulun Veden investointi- ja lainamäärään. Taulukoissa ovat sitovat tavoitteet muutetun
talousarvion mukaisina.
Oulun Energia liikelaitoskonsernin tavoitteita ja niiden
toteutumista on käsitelty kohdassa 2.4.

Ulkoisten liikelaitosten taloustavoitteet
Liikeyli-/alijäämä

Liikevaihto

Oulun Energia
Oulun Vesi

Yli-/alijäämä

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

182 428

183 028

20 775

21 527

2 271

3 053

Tuloutus
1 000 €

Investoinnit

Lainat

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

20 975

71 030

34 014

50 000

25 000

31 420

31 913

4 868

5 933

1 091

1 190

4 311

15 460

44 597

19 000

18 225

Oulun Satama 2)

6 936

6 825

1 256

1 873

719

1 589

807

9 327

5 095

7 000

0

Oulun Jätehuolto

500

76 000

43 225

1)

13 230

13 169

135

828

403

1 201

275

Nallikari 3)

910

986

48

6

40

-2

8

Yhteensä

234 924

235 921

27 082

30 167

4 524

7 031

26 376

156
1 519

96 317

85 381

Vesilaitosten yhdistymisen vuoksi on kirjattu Oulun Veden käyttöomaisuuden lisäystä 31,0 milj.euroa ja lainojen lisäystä 6,8 milj.euroa.		
2)
Liikelaitosten johtokunta on korottanut Sataman liikeylijäämätavoitteen 1,4 milj. euroon.						
3)
Nallikarin taseeseen on siirretty 1,5 milj. euron rakennusomaisuus yhtiöittämisen vuoksi.						
			
1)

Liikeylijäämätavoitteet toteutuivat ja ylittyivätkin muilla paitsi Nallikari liikelaitoksella, jonka liikeylijäämä
jäi tavoitteesta. Liikelaitosten johtokunta ei esittänyt
muutosta Nallikarin liikeylijäämätavoitteeseen tilivuoden aikana.
Kaikki ulkoiset liikelaitokset toteuttivat tuloutustavoitteensa. 26,4 miljoonan euron tavoitteesta oli Energian osuus lähes 21,0 miljoonaa euroa eli noin 80 %.
Tuloutukset omistajalle ovat korvausta sijoitetusta peruspääomasta.
Ulkoisten liikelaitosten sitovat investointimäärärahat
olivat talousarvion muutosten jälkeen yhteensä 96,3
miljoonaa euroa ja toteutuneet investoinnit rahoituslaskelmien mukaan yhteensä 85,4 miljoonaa euroa.
Energian, Sataman ja Jätehuollon investoinnit jäivät alle arvion, samoin Veden varsinaiset investoinnit, jotka
olivat 13,6 miljoonaa euroa. Nallikari liikelaitoksen taseeseen siirrettiin 1,5 miljoonan euron rakennusomaisuus yhtiöittämiseen liittyen. Varsinaisia investointeja Nallikari ei tehnyt eikä investointimäärärahaa ollut.
Alkuperäisessä talousarviossa ulkoisille liikelaitoksille
annettavat lainat olivat yhteensä enintään 18,0 miljoo-

naa euroa, ja Energian ja Veden muutosten jälkeen ne
olivat yhteensä 76,0 miljoonaa euroa. Toteutunut lainoitus oli yhteensä 43,2 miljoonaa euroa.
Energian (kaukolämpö), Veden, Sataman ja Jätehuollon hintojen korotusta koskevat tavoitteet toteutuivat.
Oulun Veden kaupunkistrategiaa tukevista neljästä tavoitteesta toteutuivat kaikki. Tavoitteet koskivat asiakastyytyväisyyttä, veden laatua ja toimitusvarmuutta
sekä taksatason kohtuullisuutta. – Liikelaitoksen tavoitteiden toteutumista käsitellään myös kohdassa 5.2
Vesihuollon riskienhallinta.
Oulun Satamalle oli asetettu viisi tavoitetta, joista yksi, sairauspoissaolojen vähentymistä koskeva tavoite,
ei toteutunut. Väylähanke eteni, Länsilaiturin II vaihe
aloitettiin, yhtiöittäminen toteutui ja työkyvyttömyyseläkkeiden prosenttiosuus kaikista eläketapahtumista laski.
Oulun Jätehuollon ainoa tavoite oli ylijäämäinen tulos
jätteenpolton ja lajittelutyön sekä kiristyvän lainsäädännön aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta.
Tavoite toteutui.

21

ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Nallikari liikelaitoksen kolmesta tavoitteesta yksi ei
toteutunut. Tilikauden tulos oli 2 000 euroa alijäämäinen tavoitteena olleen 40 000 euron ylijäämän sijasta. Syiksi alijäämään liikelaitos raportoi poistot, Maja-

kan kunnostuksen, yhtiöittämiseen liittyvät valmistelut
sekä alueen ulkovalaistuksen uusimisen aloituksen.
Asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön hyvinvointia koskevat tavoitteet toteutuivat.

Kaupunginhallitus edellytti syksyllä johtokunnilta toimenpiteitä vuoden 2013 tuloksen parantamiseksi. Arviot säästöistä olivat Oulun Vedellä 100 000, Satamalla 200 000 ja Jätehuollolla 45 000 euroa. Tilinpäätösten perusteella tuloksen parantamistavoitteet toteutuivat. Ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli noin 2,5 miljoonaa euroa parempi
kuin muutetussa talousarviossa.

2.3.2 Sisäiset liikelaitokset
Sitovia tavoitteita olivat liikeyli-/alijäämä, tuloutus
omistajalle, investointimääräraha, Oulun Tilakeskukselle annettava laina sekä Oulun Työterveyden, Oulun Serviisin ja Oulun teknisen liikelaitoksen hintojen
enimmäiskorotus. Talousarviovuoden aikana kaupun-

ginvaltuusto päätti muutoksista Työterveyden, Tilakeskuksen ja Oulun Konttorin liikeylijäämätavoitteisiin ja Oulun Tietotekniikan, Teknisen liikelaitoksen ja
Serviisin investointimäärärahoihin.

Sisäisten liikelaitosten taloustavoitteet
Liikevaihto

Liikeyli-/alijäämä

Yli-/alijäämä

Tuloutus
1000 €

Investoinnit

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

8 417

8 208

-68

-112

-94

-134

30

Oulun
Tietotekniikka

16 200

17 150

250

479

152

384

98

5 142

3 772

Oulun Serviisi

37 094

37 658

270

1 961

250

1 952

20

80

67

Oulun tekninen
liikelaitos

61 769

63 788

279

1 723

0

1 520

279

830

622

102 183

101 242

-10 708

-9 826

-19 728

-14 655

9 582

74 932

13 238

13 156

-700

-438

-733

-462

33

238 901

241 202

-10 677

-6 213

-20 153

-11 395

10 042

80 984

Oulun Työterveys

Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Yhteensä

Sisäiset liikelaitokset toteuttivat muutetun talousarvion mukaiset liikeylijäämä/-alijäämätavoitteensa Työterveyttä lukuun ottamatta. Niiden yhteenlaskettu
liikealijäämä oli 6,2 miljoonaa euroa eli noin 4,5 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti eniten
liikeylijäämäänsä paransivat Serviisi ja Tekninen liikelaitos.
Kaikki sisäiset liikelaitokset toteuttivat tuloutustavoitteensa, yhteensä 10,0 miljoonaa euroa.
Liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 78,3 miljoonaa euroa eli lähes 99 % budjetoidusta. Tilakeskuksen investointeja ja lainoitusta käsitellään jäljempänä.

TA 2013
1000 €

Lainat

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

73 843

41 000

28 000

78 346

41 000

28 000

42

Oulun Työterveyden sitovina tavoitteina olivat tuloutus omistajalle ja liikeylijäämä. Liikelaitokselle ei ollut
asetettu kaupunkistrategiaa tukevia toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteista liikeylijäämätavoite ei toteutunut talousarviomuutosten jälkeenkään. Alkuperäinen
30 000 euron liikeylijäämätavoite muutettiin valtuuston päätöksellä 68 000 euroa alijäämäiseksi ja toteutunut alijäämä oli noin 112 000 euroa. Investointeja ei
ollut suunniteltu vuodeksi 2013, mutta investointimenot olivat 42 000 euroa (tilojen kalustus). Liikelaitoksen johtokunta ei käsitellyt investointimäärärahan lisäystä tilivuoden aikana.
Liikelaitoksen liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa ja tilikausi 134 110 euroa alijäämäinen. Liikelaitoksen mu-

22

kaan tulokseen vaikutti kuntaliitoksen aiheuttama
asiakaskunnan, toimialueen ja henkilöstön määrän
kasvu. Merkittävää kulujen nousua tapahtui henkilöstökulujen lisäksi palvelujen ostoissa (röntgen- ja laboratoriopalvelut) ja vuokramenoissa.
Oulun Työterveys nosti hintojaan 4,5 % sitovan tavoitteen mukaisesti.
Oulun Tietotekniikan sitovat taloustavoitteet toteutuivat. Liikelaitokselle ei ollut asetettu kaupunkistrategiaa tukevia toiminnallisia tavoitteita.
Oulun Serviisin sitovat tavoitteet toteutuivat, ja taloudellinen tulos oli hyvä aiempiin vuosiin verrattuna.
Liikevaihto, liikeylijäämä ja tilikauden ylijäämä olivat
budjetoitua paremmat. Syiksi hyvään tulokseen liikelaitos raportoi muun muassa henkilöstömäärän vähenemisen, ruokalistojen uudistamisen ja harmonisoinnin sekä ostojen yhtenäistämisen. Liikevaihtoa kasvatti
lähinnä se, että hyvinvointipalvelujen hinnoittelussa
otettiin huomioon kustannuseriä, joita ei ollut huomioitu talousarviossa. Hintojen korotusta koskevat tavoitteet toteutuivat.
Serviisillä oli viisi kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitetta, joista kolme toteutui, yksi ei toteutunut ja yhdestä
ei ole saatavissa vertailukelpoisia tietoja.
Tavoitteena oli henkilötyövuotta kohden lasketun liikevaihdon kasvu 2 %. Liikevaihto/henkilötyövuosi oli
7,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Raportoinnissa ei ole eritelty ateria- ja puhtauspalvelua, koska vertailukelpoisia tietoja ei ole ollut käytettävissä. Serviisi
on todennut kehittämistarpeekseen seurannan ja raportoinnin kehittämisen.
Omistajapoliittisten linjausten mukaisissa toiminnoissa edettiin tavoitteen mukaisesti. Serviisi suuntautuu
pääosin palveluverkon ateria- ja puhtauspalveluiden
tuottamiseen. Vuoden vaihteessa liikelaitokselta siirtyi
pois pääosa liikuntalaitoksista ja toimistoista. Oman
tuotannon osuuksien määrittely ei toteutunut talousarviovuoden aikana vaan vasta alkuvuodesta 2014.
Kaupunginhallitus teki 3.2.2014 päätöksen Serviisin
oman tuotannon osuuksista osana omistajapoliittista
ohjelmaa, ja Serviisi laatii päätöksen pohjalta kehittämissuunnitelman vuosiksi 2014–2016.
Henkilöstöä koskevana strategisena tavoitteena oli
henkilöstön hyvinvointikyselyn tekeminen vuosittain
ja kyselyn tuloksen paraneminen. Koska vuonna 2013
tehtiin hyvinvointikyselyn tilalla Kunta10 -kysely, tulosta ei voida verrata hyvinvointikyselyn tuloksiin. Hy-
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vinvointijohtamisen kokeiluprojekti Serviisissä osoittaa työhyvinvoinnin tärkeyden ja vaikutuksen myös
taloudelliseen tulokseen. Saadut kokemukset kannattaa laajentaa koko organisaatioon.
Myös Oulun teknisen liikelaitoksen sitovat tavoitteet toteutuivat, ja taloudellinen tulos oli hyvä. Liikelaitoksen mukaan tilatut palvelut pystyttiin tuottamaan säästötoimista huolimatta. Henkilöstömenoja
vähennettiin muun muassa rekrytointi- ja ylityökiellolla. Sitovana tavoitteena ollut kuljetushintojen korotus toteutettiin vasta toukokuusta alkaen, ja korotusvaikutuksen todetaan jääneen pienemmäksi kuin oli
tavoitteena.
Liikelaitos ilmoittaa toteuttaneensa kaikki neljä kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitettaan. Tavoitteena oli
1,0 miljoonan euron tuottavuustavoite, jonka raportoidaan toteutuneen 2,4 miljoonana eurona, kun tunnuslukuna käytetään liikevaihto per henkilöstökulut.
Lisäksi tilojen tuottavuus nousi ja koneiden ja kaluston käyttöaste parani. Myös mittareiden kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva tavoite toteutui. Henkilöstökyselyn tulosten keskiarvo oli 3,6 (tavoite 3,5) ja
asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten keskiarvo 4,0 (tavoite 3,5).
Oulun Tilakeskuksen muutetun talousarvion mukaiset sitovat tavoitteet toteutuivat. Liikevaihto oli 101,2
miljoonaa euroa, noin 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua
pienempi. Liikealijäämä ja tilikauden alijäämä olivat
kuitenkin paremmat kuin muutetussa talousarviossa.
Talousarvion muutos johtui kuntaliitoksen tuomasta
käyttöomaisuuden lisäyksestä ja uudesta poistosuunnitelmasta: poistot olivat yhteensä 56,4 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa niihin oli varattu 46,7 miljoonaa euroa.
Erillisinvestointien määräraha ja korjausmääräraha olivat erikseen valtuuston nähden sitovia. Määrärahaa
erillisinvestointeihin oli kohteittain varattu yhteensä 64,9 ja korjausmäärärahaa yhteensä 10,0 miljoonaa euroa. Erillisinvestointeihin ja suunnitteluun käytettiin 63,5 miljoonaa euroa (98 % määrärahasta) ja
korjauksiin 9,8 miljoonaa euroa (98 %). Tilakeskuksen
rahoituslaskelman mukaan investoinnit olivat 73,8
miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa enemmän kuin toimintakertomuksessa on kohteittain raportoitu. Tilakeskus nosti lainaa 28,0 miljoonaa euroa eli 68 % sitovasta lainamäärästä.
Tilakeskuksen kaikki neljä kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitetta toteutui. Talouden hallinnan tavoitteena oli tilojen keskivuokra, jonka raportoidaan ol-

23

ARVIOINTIKERTOMUS 2013

leen 8,9 €/hum2/kk, kun tavoitteeksi oli asetettu alle
9,3 €/hum2/kk.
Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan tavoite yritysten osuuden kasvamisesta rakentamis- ja ylläpitopalvelutuotannossa toteutui, sillä ostopalveluiden osuus
käyttötalous- ja perusparannusmenoista oli 40,4 %
vuonna 2013, kun se edellisenä vuonna oli 38,7 %.
Kiinteistöjen energiankulutuksen hillintää koskeva tavoite toteutui: energiakatselmuksia on toteutettu vuoden 2013 loppuun mennessä 201 kpl, kun pitkän aikavälin tavoite on 175 kpl. Energiankulutus väheni
seurannassa olleissa kiinteistöissä edelliseen vuoteen
verrattuna. Myös asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite toteutui.
Oulun Konttorin sitovat tavoitteet eli yhden prosentin kehittämispanostus liikevaihdosta, tuloutus omistajalle ja liikeylijäämä-/liikealijäämätavoite toteutuivat. Kehittämispanostus liikevaihdosta toteutettiin
käyttämällä koulutukseen ja hankintojen kilpailutusjärjestelmään yhteensä 132 250 euroa. Liikealijäämätavoite toteutui talousarvioon tehdyn muutoksen

jälkeen. Alkuperäisen talousarvion mukainen sitova
33 000 euron liikeylijäämätavoite muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 700 000 euroa alijäämäiseksi. Toteuma oli 438 000 euroa alijäämäinen.
Konttorin liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa ja tilikausi 462 407 euroa alijäämäinen. Huonoon tulokseen
oli liikelaitoksen mukaan syynä se, että kaikista tuotetuista palveluista ei saatu kustannuksia vastaavaa hintaa. Lisäksi painatuspalveluiden liikevaihto pienentyi
sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen vuoksi noin
20 %. Palveluiden keskittämisen myötä henkilöstön
määrä kaksinkertaistui, ja kokonaishenkilöstömäärä
oli vuoden lopussa 409.
Liikelaitos pyrki vähentämään kustannuksia monin
eri tavoin. Ulkoisten palveluiden ja tarvikkeiden ostoja karsittiin, määräaikaisia työntekijöitä vähennettiin
ja eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden tilalle ei palkattu uusia henkilöitä. Lisäksi henkilöstöä kannustettiin käyttämään mahdollisuutta palkattomiin vapaisiin.
Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riittäneet talouden tasapainottamiseksi.

Välitilinpäätöksessä kaikki sisäiset liikelaitokset ennakoivat, että sitovat liikeylijäämätavoitteet eivät toteudu. Kaupunginhallitus velvoitti syksyllä johtokuntia säästötoimiin, jotka merkitsivät Oulun Tietotekniikalla 100 000, Teknisellä liikelaitoksella 200 000, Tilakeskuksella
1 000 000 ja Konttorilla 95 000 euron nettomenojen vähentämistä. Tilinpäätösten perusteella säästötavoitteet toteutuivat, sillä Työterveyttä lukuun ottamatta sisäisten liikelaitosten liikeylijäämät olivat tilinpäätöksessä paremmat kuin muutetussa talousarviossa.
Myös sisäisten liikelaitosten tulokset olivat Työterveyttä lukuun ottamatta paremmat kuin
muutetussa talousarviossa, ja Serviisin ja Teknisen liikelaitoksen ylijäämät olivat merkittävästi budjetoitua suuremmat. Liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden alijäämä oli 11,4 miljoonaa
euroa, 8,8 miljoonaa euroa pienempi kuin muutetussa talousarviossa. Tilakeskuksen painoarvo on kokonaisuuden kannalta merkittävä, sillä sen liikevaihto oli noin 42 % sisäisten liikelaitosten yhteenlasketusta liikevaihdosta.
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2.3.3 Muut liikelaitokset
Liikelaitoksilla ei ollut tuloutustavoitteita. Sitova liikeylijäämätavoite nolla oli päätetty BusinessOululle, Oulun
seudun ympäristötoimelle ja Oulunsalon kulttuuri-instituutille.
Muiden liikelaitosten taloustavoitteet
Liikevaihto

BusinessOulu liikelaitos 1)
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulunsalon kulttuuri-instituutti
Yhteensä

2)

Liikeyli-/alijäämä

Yli-/alijäämä

Investoinnit

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

14 572

13 749

0

1

0

7

25 107

25 434

-

1 259

-52

1 260

5 013

5 309

0

676

0

684

1 102

1 110

0

-59

0

-58

45 794

45 602

0

1 877

-52

1 893

TA 2013
1000 €

TP 2013
1000 €

974

988

974

988

Luku sisältää liikevaihdon lisäksi Oulun kaupungin rahoitusosuuden ja hankerahoituksen.						
2)
Nettoinvestoinnit							
1)

BusinessOulu liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista toteutui neljä, kaksi jäi toteutumatta ja kolmen
tavoitteen toteutumista ei voida luotettavasti arvioida,
koska vuoden 2013 lopun tilanteesta ei ole käytettävissä mittaustulosta.
Toteutuneet tavoitteet liittyvät Oulun seudun elinvoiman vahvistamiseen. Oulun innovaatioallianssisopimuksen edellyttämiä toimia, uusien investointihankkeiden käynnistymisiä, uusien ulkomaisten yritysten
sijoittumisia Oulun seudulle ja suoria pääomasijoituksia (pääomasijoitusrahastojen toiminnan alkaminen) toteutui siinä määrin, että tavoitteiden voidaan
arvioida toteutuneen. Nuorisotyöttömyyden alentamista koskeva tavoite ei toteutunut, alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä kasvoi sekä määrällisesti että
suhteellisesti. Myöskään liikelaitoksen toimintaa mittaava asiakastyytyväisyyden parantamistavoite ei toteutunut, kyselyn tulos jäi hieman alle edellisen vuoden tason. Kahden tavoitteen toteutumista mitataan
tunnusluvuilla, joiden tilastollinen arvo saadaan vasta
vuoden kuluttua. Nämä tavoitteet ovat Oulun seudun
tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus kansallisesta kokonaispanoksesta sekä työpaikkojen ja yritysten määrätiedot. Asiakastyytyväisyyden toisena mittarina ollutta yrittäjyysbarometrikyselyä ei tehty vuonna 2013.
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella ei ollut sitovaa liikeylijäämätavoitetta. Investointien 1,0 miljoonan
euron määräraha tuli kokonaisuudessaan käytetyksi.
Liikelaitoksen tulos oli merkittävästi parempi kuin talousarviossa, mikä johtui ennen muuta pelastuksen
tulosalueen henkilöstösäästöistä ja ensihoidon Kelakorvauksien ylittymisestä. Liikelaitoksen 1,3 miljoonan
euron ylijäämään sisältyy 0,3 miljoonaa euroa kunnilta liikaa laskutettuja maksuosuuksia, jotka on palautettu vuonna 2014.

Pelastusliikelaitoksella oli 11 tavoitetta. Niistä kahden
toteuttamisen liikelaitos siirsi vuodeksi 2014 (vanhusväestön asumisen turvallisuutta lisäävien käyntien
aloitus ja tuottavuusindeksin rakentaminen) ja yhden
toteutumista ei voida arvioida (hätätilapotilaan tavoittaminen määräajassa). Muut tavoitteet eivät toteutuneet, vaikkakin monissa niistä edettiin.
Pelastuslaitos on määritellyt useimmat mittarinsa prosentuaalisina osuuksina, ja lähes kaikissa niissä toteumat jäivät alle tavoitetason. Pelastusyksiköiden riskiluokittaisia toimintavalmiusaikoja koskevat
sisäasiainministeriön asettamat tavoitteet toteutuivat, mutta liikelaitoksen omat tiukemmat tavoitteet
toteutuivat vain osittain. Turvallisuusselvitykset laadittiin 93 -prosenttisesti (tavoite 100 %). Turvallisuusselvitysten perusteella asennettavien sammutuslaitteistojen ja muiden toimenpiteiden toteumaprosentti oli
56; tavoitteena ollutta kasvua ei voida raportoida, koska vertailutietoa ei ole käytettävissä.
Valvontatyön toteutumisprosentti oli 88, kun tavoitteena oli 100. Turvallisuusviestintä tavoitti 9 %
väestöstä (tavoite 10 %), ja koulut toteuttivat sisäisen
turvallisuuden ohjelman ja uuden mallin mukaisia minimiharjoituksia noin 41-prosenttisesti (tavoite > 80 %).
Riskianalyysiin perustuvien riskienhallinnan toimenpiteiden vieminen suunnitteluun ja toteutukseen oli
kesken, raportoitu toteutumisaste 30 %. Pelastus- ja
ensihoitoyksiköiden enintään 60 sekunnin lähtöaikaa
koskeva tavoite ei toteutunut.
Pelastuslaitoksen mukaan valvonnan ja turvallisuusviestinnän tavoitteiden toteuttamista hidastivat uuden
palotarkastusmallin ja valvontamaksun käyttöönotto
sekä Raksilan paloaseman sisäilmaongelmien aiheuttama muutto väliaikaisiin tiloihin.
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Pelastusliikelaitoksen tavoitteita ja toimintaa käsitellään myös luvussa 8 Onnettomuuksien ehkäisy.
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen toteutunut liikeylijäämä oli merkittävästi parempi kuin talousarviotavoite. Taksojen korotus vuoden alussa lisäsi tuloja 0,3 miljoonaa euroa ja menot alittuivat noin
0,3 miljoonaa euroa budjetoidusta, joten kaupunginhallituksen edellyttämä 50 000 euron tuloksen parantamistavoite toteutui. Ympäristötoimi tulee palauttamaan kunnille vuoden 2011 ylijäämän 558 089 euroa,
josta Oulun osuus on 407 366 euroa.
Ympäristötoimella oli neljä kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitetta, joista kolme toteutui kokonaan ja yksi
osittain. Ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumistoimien edistämistä sekä ympäristön tilan ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttämistä ja parantamista koskevat tavoitteet toteutuivat. Sen sijaan juomaveden

laadun turvaaminen toteutui vain osittain, koska veden keittokehotus jouduttiin antamaan kolmen eri vesilaitoksen alueelle. Erityistilanteisiin ei kuitenkaan liittynyt epidemiaa.
Oulunsalon Kulttuuri-instituutti liikelaitoksen liikeylijäämätavoite ei toteutunut nollana vaan 59 000 euroa
alijäämäisenä. Liikelaitoksen strategisena tavoitteena
oli kustannustehokkuus ja tavoitetasona vuoden 2013
kustannusten kurissa pysyminen ja positiivinen tilikauden tulos. Tilikauden tulos oli 58 000 euroa alijäämäinen. Syiksi alijäämäiseen tulokseen liikelaitos raportoi
Oulunsalo soi -festivaalin yritysrahoituksen ja Oulunsalo-talon vuokrauksen vähenemisen sekä sisäisten liikelaitosten kohonneet sopimushinnat, joita kaikkia ei sisällytetty täysimääräisinä talousarvioon.
Liikelaitoksen toiminnot ovat siirtyneet osaksi sivistysja kulttuuripalveluja vuoden 2014 alusta lukien.

2.4 Oulun Energia liikelaitoskonserni
2.4.1 Konsernin kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet
Oulun Energia liikelaitokselle ja energiayhtiöille oli vuoden 2013 talousarviossa asetettu kymmenen yhteistä,
koko konsernia koskevaa tavoitetta. Konsernin tavoitteista toteutui kahdeksan ja toteutumatta jäi kaksi.
Asiakkaisiin liittyviä tavoitteita olivat tuotekokonaisuuksien ja palvelukanavien kehittäminen, tuote- ja
toimintosynergioiden hyödyntäminen, mittareiden
etäluentahankkeen (AMR) eteneminen ja kannattavien
asiakkaiden määrän lisääntyminen. Tavoitteet toteutuivat: asiakasmäärä kasvoi suunnitelman mukaisesti,
etäluentahanke saatiin valmiiksi joulukuussa 2013, ja
konsernitasoiset myyntiprosessit otettiin käyttöön organisaatiomuutoksen yhteydessä vuoden lopulla.
Toimintatapoja ja rakenteita koskevat tavoitteet olivat energiakonsernin synergiaetujen hyödyntäminen,
työturvallisuuden kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen Oulun yliopiston kanssa. Synergiaetujen hyödyntämisen mittarina ollut taloudellinen tulos ei toteutunut alkuperäisen talousarvion mukaisesti, sen
sijaan työturvallisuutta ja yliopistoyhteistyötä koskevat tavoitteet toteutuivat.
Talouden hallinnan tavoitteena ollut omaisuuden arvon kasvattaminen ja toiminnan kannattavuuden säi-

lyttäminen ei toteutunut. Raportoinnin mukaan tehtyjen järjestelyjen taloudelliset vaikutukset toteutuvat
tulevina vuosina.
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiankulutuksen hillitsemiseen liittyvät energiainvestoinnit toteutettiin, samoin Energiateollisuus ry:n kanssa sovitut
velvoitteet energiansäästöä koskevasta kuluttajaviestinnästä.
Koko konsernin liikevaihto oli 238,7 miljoonaa euroa eli
5,3 miljoonaa euroa ja 2,2 % suurempi kuin edellisenä
vuonna. Laanilan ekovoimalaitoksen ensimmäinen täysi toimintavuosi pääosin selittää liikevaihdon kasvun.
Konsernin liiketulos (liikeylijäämä) puolestaan oli 37,4
miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa (3,3 %) edellisvuotta pienempi. Tilikauden ylijäämä 9,6 miljoonaa
euroa oli vain runsaat puolet edellisen vuoden ylijäämästä. Oulun Energian mukaan konsernin kannattavuuden heikentyminen johtui ennen kaikkea liikelaitoksen tuotantokustannusten kasvusta ja alhaisesta
sähkön markkinahinnasta. Liikevoittoprosentti ja omavaraisuusaste olivat lähes edellisvuoden tasolla: liikevoitto oli 16 % ja omavaraisuusaste 50 %.
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2.4.2 Liikelaitoksen sitovat tavoitteet
Oulun Energia liikelaitoksen tuloutusta ja hintojen
korotusta koskevat alkuperäiset tavoitteet toteutuivat. Vuoden aikana valtuusto teki muutoksia liikeylijäämä-, investointi- ja lainatavoitteisiin, ja muutetut
tavoitteet toteutuivat. Tiedot on esitetty taulukossa
kohdassa 2.3.1.
Alkuperäisiä sitovia tavoitteita olivat liikeylijäämä 25,7
miljoonaa euroa, tuloutus omistajalle 21,0 miljoonaa
euroa, laina enintään 10,0 miljoonaa euroa ja investoinnit enintään 31,0 miljoonaa euroa. Kaukolämpöhintojen korotus sai olla korkeintaan 10 %, ja muita
hintamuutoksia oli mahdollisuus tehdä markkinatilanteen mukaisesti.
Oulun Energia liikelaitoksen johtokunta alensi marraskuussa 2013 liikevaihtotavoitettaan 22,9 miljoonalla
eurolla 182,4 miljoonaan euroon. Syinä olivat sähkön
ja kaukolämmön kysynnän pieneneminen ja alhainen
markkinahinta. Toteutunut liikevaihto oli 183,0 miljoonaa euroa eli 2,8 miljoonaa euroa ja 1,5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaukolämmön hinnankorotustavoite toteutui.
Valtuusto päätti joulukuussa 2013 liikeylijäämätavoitteen alentamisesta 4,9 miljoonalla eurolla 20,8 mil-

joonaan euroon, ja toteuma oli 21,5 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisen vuoden liikeylijäämästä oli
5,0 miljoonaa euroa eli vajaa viidesosa. Vuoteen 2012
verrattuna kulut kasvoivat tuottoja enemmän. Kuluja nostivat eniten ekovoimalaitoksen leasingvuokrat ja
turpeen veronkorotus. Myös henkilöstökulut kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa, mitä pääosin selittää lomapalkka- ja säästölomapalkkajaksotusten kirjaaminen
uusien ohjeiden mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto korotti huhtikuussa Oulun Energian investointimäärärahaa 40,0 miljoonalla eurolla
enintään 71,0 miljoonaan euroon mahdollisia energialiiketoiminnan laajennusinvestointeja varten. Johtokunta alensi sitä marraskuussa 51,0 miljoonaan euroon. Toteuma 34,0 miljoonaa euroa oli lähes edellisen
vuoden tasolla. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat osakkeisiin ja osuuksiin, voimalaitoksiin ja kaukolämpöverkkoon. Kaikissa näissä kohteissa määrärahaa jäi myös käyttämättä.
Investointeja vastaavasti valtuusto päätti huhtikuussa lainamäärän korotuksesta 40,0 miljoonalla eurolla
enintään 50,0 miljoonaan euroon, mutta johtokunta
alensi sitä marraskuussa 25,0 miljoonaan euroon. Toteutunut lainamäärä oli 25,0 miljoonaa euroa.

2.4.3 Energiayhtiöille asetetut tavoitteet
Seuraavassa tarkastellaan energiayhtiöille asetettujen
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnalliset tavoitteet olivat konsernitasoisia ja niiden toteutumista on arvioitu edellä kohdassa 2.4.1.
Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Urakointi Oy:n taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Toteumat
olivat molemmilla jopa kaupungin talousarvioissa esitettyjä talouslukuja paremmat. Sähkönmyynnin liikevaihto oli 112,0 miljoonaa euroa ja tulos 5,2 miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Urakoinnin liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa ja tulos 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vielä välitilinpäätöksessään Urakointi arvioi tilinpäätöksen muodostuvan alijäämäiseksi. Myös Oulun
Energia Siirto ja Jakelu Oy:n talousluvut olivat budjetoituja paremmat, vaikkakin sähkön siirtomäärä oli
1,6 % budjetoitua alempi. Yhtiön antaman tiedon mukaan talouslukuja selittävät hinnankorotukset ja ope-

ratiivisen toiminnan tehostuminen. Yhtiön liikevaihto
oli 28,3 miljoonaa euroa ja tulos 0,3 miljoonaa euroa
ylijäämäinen.
Turveruukki Oy:n talousluvut jäivät selvästi alle budjetoidun. Liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa, se jäi noin
10 % tavoitteesta. Tilikauden tulos oli 0,2 miljoonaa
euroa alijäämäinen, kun tavoitteena oli 0,5 miljoonan
euron ylijäämä. Syiksi yhtiö raportoi turpeen ja puuenergian toimitusmäärien laskun. Yhtiö arvioi vuoden
2014 näkymien olevan viime vuotta parempia.
Oulun Energia liikelaitoskonserniin kuuluvat myös YliIin Sähkö Oy ja Haukiputaan Energia Oy. Niiden liikevaihtoluvut ovat matalat (0,1 ja 2,0 miljoonaa euroa),
eikä kummallakaan ole enää itsenäistä liiketoimintaa.
Sen vuoksi niille ei ole asetettu erillisiä taloudellisia ja
toiminnallisia tavoitteita.

27

ARVIOINTIKERTOMUS 2013

2.5 Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet
2.5.1 Tytäryhtiöiden tavoiteohjaus
Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa oli määritelty
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vain 11 tytäryhtiöille, tämän lisäksi kuuden energiayhtiön tavoitteet sisältyivät Oulun Energia liikelaitokselle asetettuihin tavoitteisiin. Tytäryhtiöitä oli vuoden 2013 lopussa
37. Tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaan on
vastaavasti liitetty tiedot vain niiden tytäryhtiöiden
toiminnasta ja taloudesta, joille oli asetettu tavoitteita
vuoden 2013 talousarviossa.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen kaupungin talousarviossa on yksi osa sitä omistajaohjausta ja -valvontaa, jossa myös kaupunginvaltuustolla on rooli. Kuntalain mukaan valtuuston
tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Tämä tarkoittaa, että
valtuuston tehtävänä on linjata kaupungin omistajapolitiikka ja ohjeistaa tytäryhtiöiden hallinto ja konsernin johto toimimaan yhtenäisin pelisäännöin. Tämän
tehtävänsä Oulun kaupunginvaltuusto on hoitanut,
kun se on päättänyt konserniohjeesta 17.12.2012,
omistajapoliittisista linjauksista 17.6.2013 ja Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteet - asiakirjasta
14.10.2013. Kaupunginhallitus on tarkentanut omistajaohjauksen ja -valvonnan sekä konsernijohtami-

sen käytäntöjä hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Oulun kaupungin tytäryhtiöissä -asiakirjan
7.10.2013 ja Omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016
-asiakirjan 3.2.2104. Vuoden 2013 aikana on siten
merkittävästi kehitetty omistajaohjauksen ja -valvonnan sekä konsernijohtamisen perustaa. Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa todetaan, että ”Oulun
kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa talousarviossa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden ja/tai
sitoutuneelta pääomalta vaadittavan tuoton, konserniohjeen sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta”.
Tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus on
valtuustolle merkittävä tietolähde koko kaupunkikonsernin tilasta ja sen vuoksi olisi perusteltua, että myös
tiedot tytäryhtiöiden toiminnasta ja taloudesta sisältyisivät yhdenmukaisina siihen. Vuoden 2013 tilinpäätöksen laatimisessa omaksuttu menettely tarkoittaa,
että valtuusto saa tilinpäätöksessä tytäryhtiökohtaisia
tietoja vain osasta tytäryhtiöitä. Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa on todettu, että ”linjausten toteutumista seurataan, ja toimialueiden ja yksiköiden on
raportoitava linjausten toteutumisesta niiden omassa
toiminnassaan”. Tälle seurannalle ja raportoinnille ei
ole vielä muodostunut menettelytapaa.

Oulu-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt 31.12.2013
Energiayhtiöt
Oulun Energia Siirto ja Jakelu 100 %
Turveruukki Oy 100 %
Oulun Sähkönmyynti Oy 60 %
Oulun Energia Urakointi Oy 100 %
Yli-Iin Sähkö Oy 100 %
Haukiputaan Energia Oy 100 %

Vuokrataloyhtiöt
Sivakka-yhtymä Oy 100 %
Oulun Sivakka Oy 100 %
Oulun Tervatalot Oy 100 %
Oulun Remonttimylly Oy 100 %
Oulun Asuntohankinta Oy 100 %
Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Oy
100 %
Asunto Oy Iiveitsi 100 %
Asunto Oy Myllykartano 100 %
Asunto Oy Myllykartano kakkonen
100 %
Asunto Oy Yli-Iin Revonmylly 100 %
Kiinteistö Oy Jääskönpelto 100 %
Kiinteistö Oy Simppulanhaka 100 %
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari 100 %
Kiinteistö Oy Puolukkarivi 100 %
Asunto Oy Ylikiimingin
Murtopuisto 100 %

Tytäryhtiöiden osuus Oulu-konsernin konsernitaseesta oli vuonna 2013 noin viidennes. Tosiasiassa tytäryhtiöiden taloudellinen merkitys on suurempi kuin
niiden osuus konsernitaseesta osoittaa. Konsernitaseessa sisäiset erät kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä on eliminoitu, mikä tarkoittaa muun muassa laino-

Kiinteistöyhtiöt

Muut tytäryhtiöt

Maikkulan Keskus Oy 100 %
OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy 100 %
Kiinteistö Oy Huonesuon
Monitoimitalo 78 %
Oritkarin Huoltorakennus Oy 73 %
Kiinteistö Oy Oulun
Intiönparkki 59 %
Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo 50,3 %
Kiinteistö Oy Raksilan
Harjoitushalli 91 %
Haukiputaan Kehitys Oy 100 %
Kiimingin Palvelutalo Oy 100 %
Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä Oy
100 %
Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy 100 %
Kiinteistö Oy Haukiputaan
Toritalo 54 %

Oulun Pysäköinti Oy 100 %
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 100 %
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy 78 %
Oulun seudun Kuntoutussairaala
Oy 100 %
Oulun Kaupunginteatteri Oy 100 %
Monetra Oy 80 %
Kiiminkijoen Opisto Oy 100 %

ja ja sijoituksia yhtiöihin. Kaupunki on lisäksi antanut
takauksia tytäryhtiöiden lainoille ja kantaa myös tältä
osin merkittävää taloudellista vastuuta yhtiöistä. Konsernin lainakanta vuoden 2013 lopussa oli 793,9 miljoonaa euroa (4 096/asukas). Kaupungilla pitkäaikaisia
lainoja oli 540,5 miljoonaa euroa (2 803 euroa/asukas).
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Tarkastuslautakunta on havainnut, että kaupungin talousarviossa tytäryhtiöille asetut vuositason toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät ole aina välittyneet tytäryhtiöiden johdolle. Tämä näkyy myös siinä, että useat tytäryhtiöt eivät kaupungin tilinpäätökseen liitetyissä
toimintakertomuksissaan raportoi nimenomaisesti kaupungin talousarviossa niille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta kehottaa konsernijohtoa kehittämään
konsernijohtamisen käytäntöjä niin, että kaupungin talousarviossa tytäryhtiöille asetetut tavoitteet ovat yhtiöiden johdon tiedossa ja niiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin tilinpäätöksessä.

2.5.2 Koulutustoimintaa harjoittavat yhtiöt
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK) on kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, joka tarjoaa
ammatillista lisäkoulutusta ja lyhytkestoista täydennyskoulutusta, aikuisten näyttötutkintoja kymmenellä alalla sekä muun muassa tietotekniikka- ja maahanmuuttajakoulutusta.
OAKK:n voidaan katsoa toteuttaneen kaupungin vuoden 2013 talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiön toiminta oli taloudellista
ja kannattavaa. Liikevaihto 1,7 miljoonaa euroa oli lähes tavoitteen mukainen, tilikauden tulos ylijäämäinen ja myös sijoitetun pääoman tuotto 1,2 % ja liikevoitto 1,6 % olivat tavoitteiden mukaisia. Yhtiö on
sopeuttanut talouttaan ja toimintaansa koulutuskysynnän vaihteluihin. Yhtiön kulujen kasvu on kääntynyt laskuun ja oli -8,2 %. Liikevaihto laski 2,3 %. Yhtiö
on uudistanut laadunhallinnan käytäntöjään, ja opiskelijapalautteet ovat niinikään olleet yhtiön raportoinnin mukaan hyvää tasoa. Tavoitteeksi asetettu laadukkaiden koulutuspalvelujen kehittäminen työelämän
tarpeisiin on toteutunut.
Opiskelijatyöpäiviä kertyi vuonna 2013 yhteensä
292 360, tämä oli noin 2 % vähemmän kuin vuonna
2012. Yhtiö raportoi vähennyksen johtuvan työvoimapoliittisen ja henkilöstökoulutuksen sekä oman oppisopimuskoulutuksen ja ulos myytävien oppisopimuskoulutuksen teoriajaksojen opiskelijatyöpäivien
vähennyksestä. Suurimmat koulutusalat opiskelijatyöpäivillä mitattuna olivat hyvinvointipalvelut, tietotekniikka, talonrakentaminen ja infra-ala. Opiskelijamäärä
oli 6 164, vähennystä edellisen vuoden opiskelijamäärään oli noin 16 %. Opiskelijoista yhteensä 83,6 % oli
työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai lyhyessä henkilöstökoulutuksessa. Koko tutkinnon suoritti 701 ja
osatutkinnon 251 opiskelijaa.

Yhtiölle oli kaupungin talousarviossa asetettu myös
tavoite jatkaa ”selvitystyötä aikuiskoulutustoimintojen
yhdistämisen ja omistuspohjan laajentamisen osalta
yhteistyössä Oulun kaupungin konsernipalveluiden
ja OSEKK:in kanssa”. Sama tavoite oli asetettu Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle. Tavoite sisältyi jo
vuoden 2012 talousarvioon. Vuonna 2010 kaupunginvaltuuston hyväksymissä Omistajapoliittiset linjaukset
-asiakirjassa oli yhtiön omistuksen osalta määritelty,
että ”omistuspohjaa voidaan laajentaa koulutuskuntayhtymän kanssa. Toiminnan yleishyödyllisyys säilytetään.” Vuonna 2013 kaupunginvaltuuston hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa on myös sama
omistusta koskeva linjaus siitä, että ”Aikuiskoulutustoimintojen järjestäminen keskitetään Oulu-konsernissa. Toimintamallista päätetään selvityksen yhteydessä.”
Kaupunginhallituksen helmikuussa 2014 hyväksymässä omistajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2013–2016
on toistettu sama omistusta koskeva linjaus. Tavoitteen
toteuttamiseksi ei kuitenkaan vuosina 2010–2012 tehty
selvityksiä tai muuta valmistelutyötä.
Kesäkuussa 2013 asetettiin Oulun kaupungin ja Oulun seudun ammatillisen toisen asteen koulutuksen
ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisvaihtoehtoja selvittävä työryhmä, jonka raportti valmistui
helmikuussa 2014. Työryhmän tehtävänä oli ”selvittää ammatillisen koulutuksen organisoimisen vaihtoehtoiset mallit sekä niiden toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Oulun kaupungissa ja Oulun seudulla”.
Työryhmässä oli edustus sivistys- ja kulttuuripalvelut
pääprosessista sekä OAKK:sta ja OSEKK:ista. Raportissa on kuvattu Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimintaa sekä esitetty vertailutietoja ammatillisen koulutuksen
järjestämismalleista suurissa kaupungeissa. Työryhmä päätyy raportissaan tarkastelemaan vaihtoehtoisia malleja ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle ja myös
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mallien taloudellisia ja muita vaikutuksia. Omaa ehdotustaan ammatillisen peruskoulutuksen tai ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisestä työryhmä ei
esitä. Raportissa tuodaan esille, että käytettävissä ol-

leen tiedon mukaan valtioneuvosto julkistaa kevään
2014 aikana ammatillisen koulutuksen rakennepoliittiset linjauksensa ja että nämä julkistukset on syytä ottaa huomioon Oulussa tehtävissä ratkaisuissa.

Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisvaihtoehtoja on tarkasteltu eri näkökulmista ja laadittu vaihtoehtoisia malleja. Asia on ollut esillä jo useiden vuosien ajan tavoitteen muodossa, mutta taustatekijöitä ja ratkaisuvaihtoehtoja
vaikutuksineen ei ole tähän mennessä selvitetty. Aikuiskoulutuspalvelujen nopeasti tarpeisiin
reagoivalla ja riittävällä tarjonnalla on iso merkitys sekä Oulun seudun yrityksille että työnhakijoille.

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (OAMK) on perustettu vuonna 2012, ja se on aloittanut varsinaisen toimintansa 1.1.2014. Perustamisen yhteydessä on tehty
osakassopimus, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.5.2013. Oulun kaupungin omistusosuus on
77,95 %. Muina osakkaina on lähialueiden kuntia.
Osakassopimuksen mukaan omistuspohjaa voidaan
laajentaa. Oulun kaupunki on linjannut omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa, että yhtiö säilytetään
kaupungin tytäryhtiönä.
OAMK:n toimialana on ylläpitää ja kehittää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun
koulutusaloihin liittyvää koulutus-, tutkimus- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa
ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö ei tavoittele
voittoa. Yhtiön pääoma on aloitusvaiheessa 10 miljoonaa euroa. Omistajat rahoittivat osakkeiden hankinnan kuntayhtymän aiempien tilikausien ylijäämän
palautuksella, mikä tehtiin kuntayhtymän omistusosuuksien suhteessa.
OAMK sai uuden toimiluvan 12.12.2013. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimilupien voimassaolo päättyi vuoden 2013 lopussa. Uusi toimilupa on yhtä laaja
kuin aikaisempi. Luvan mukaan koulutusvastuut ovat
kulttuurialan, liiketalouden, tekniikan, luonnonvaraalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot. Liiketalouden ja tekniikan aloilla koulutusvastuut on luvassa edelleen täsmennetty. Lisäksi
oppilaitoksessa voi suorittaa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot luvassa nimetyillä koulutusaloilla.
OAMK:lla on myös oikeus järjestää ammattikorkea-

koulujen ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja
opettajiksi aikoville tarpeellista opettajankoulutusta.
Oppilaitoksessa on nyt noin 1 800 aloituspaikkaa
vuositasolla. Aloituspaikkoja on vähennetty, esimerkiksi vuonna 2010 alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon aloituspaikkoja oli yhteensä 2 026.
Vuonna 2013 suoritettiin tutkintoja yhteensä 1 472
(1 280 vuonna 2012). OAMK:sta saadun tiedon mukaan vuonna 2013 työllistyi jo valmistumisvaiheessa
57,4 % (63,6 % vuonna 2012) tutkinnon suorittaneista. OAMK:lla ja Oulun kaupungilla on yhteisiä kehittämisprojekteja, esimerkkinä Oulun innovaatioallianssisopimuksen mukaiset kehityshankkeet.
Kaupunki on määritellyt Omistajapoliittiset linjaukset
-asiakirjassa yhtiön kehittämisvisioksi, että se on elinkelpoinen, vahva osaamisen ja elinkeinojen kehittäjä
osana kansainvälistä Pohjois-Suomen koulutus- ja innovaatiojärjestelmää. Yhtiölle ei ollut asetettu tavoitteita kaupungin vuoden 2013 talousarviossa. Yhtiön
kulut vuonna 2013 olivat vähäiset ja muodostuivat toiminnan käynnistämisestä. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on yhtiölle asetettu toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ammattikorkeakoulutoiminnan
rahoitus perustuu vuodesta 2014 alkaen tuloksellisuuteen. Valtion rahoituksesta 46 % määräytyy suoritettujen tutkintojen määrän mukaan, 24 % opintojen
edistymisen perusteella ja loppu muiden tekijöiden
perusteella. OAMK:ssa suoritettujen tutkintojen määrä
on noussut viime vuosina, joten tästä ja muista syistä
valmiudet uuteen rahoitusjärjestelmään siirtymiselle
ovat OAMK:n johdon antaman tiedon mukaan hyvät.
Yhtiön taloudessa on kuitenkin sopeutustarvetta, jonka edellyttämät toimet yhtiö on aloittanut jo ensimmäisenä toimintavuonna.
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2.5.3 Muut tytäryhtiöt
Oulun Energia liikelaitoskonserniin kuuluvia yhtiötä
on tarkasteltu edellä kohdassa 2.4.
Koulutusyhtiöiden lisäksi talousarviossa oli asetettu
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet merkittävimmille vuokrataloyhtiöille, muutamille kiinteistöyhtiöille, Oulun Kaupunginteatteri Oy:lle, Oulun Pysäköinti
Oy:lle ja Monetra Oy:lle.
Sivakka-yhtymä on Oulun kaupungin alakonserni, johon kuuluu kolme tytäryhtiötä. Sivakka-yhtymän talous toteutui vuonna 2013 lähes tavoitteiden mukaisesti. Asuntojen käyttöastetta koskenut tavoite ei sen
sijaan toteutunut, tavoite oli 97,5 % ja toteuma 96,6 %
(96,8 % vuonna 2012). Asukasvaihtuvuus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 31,3 % (30,5 % vuonna 2012).
Yhtiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan mutta
ei nimenomaisesti sille kaupungin talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Sama koskee myös muita vuokrataloyhtiöitä eli Oulun Asuntohankinta Oy:tä, Oulunsalon Asuntohankinta Oy:tä, Kiinteistö Oy Jääskönpeltoa ja Kiinteistö Oy
Simppulanhakaa. Raportoitujen tietojen perusteella myös näissä vuokrataloyhtiöissä asuntojen käyttöasteet ovat heikenneet ja asukasvaihtuvuus kasvanut.
Kiinteistöyhtiöistä vain Haukiputaan Kehitys Oy:lle ja
Oulunsalon Kehitys Oy:lle on kaupungin talousarviossa määritelty tavoitteet. Kiinteistöyhtiöitä oli vuoden
lopussa 12. Haukiputaan Kehitys Oy toteutti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lukuun
ottamatta vuokrausastetta koskevaa tavoitetta. Tavoite oli 87 %, toteuma jäi 80 %:iin. Oulunsalon Kehitys
Oy ei pystynyt toteuttamaan toiminnallisia ja talou-

dellisia tavoitteitaan. Tavoitteeksi asetettu vuokrausaste oli tosin vuoden lopussa tavoitteen mukaisella tasolla 95 %, mutta yhtiö raportoi tilojen kysynnän
vähentymisestä.
Oulun Kaupunginteatteri Oy toteutti kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet eli esitysten, ensi-iltojen ja katsojien määrätavoitteet ylittyivät ja olivat myös korkeammat kuin
edellisenä vuonna. Myös talouden tunnusluvut olivat
tavoitteiden mukaisia. Yhtiöt tulot olivat kaikkiaan 9,1
miljoonaa euroa ja kulut 8,9 miljoonaa euroa. Yhtiön
tulos oli 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Oulun Pysäköinti Oy:lle kaupungin talousarviossa
asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Yhtiön liikevaihto 1,7 miljoonaa euroa, liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa olivat tavoitteiden mukaista tasoa. Yhtiö raportoi vain yhdestä sille
asetetuista neljästä toiminnallisesta tavoitteesta. Yhtiö rakennuttaa Oulun keskustaan Kivisydän-nimistä
maanalaista pysäköintilaitosta. Hankkeen etenemistä
koskevan tavoitteen raportoidaan toteutuneen.
Monetra Oy raportoi kaupungin talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuneen. Liikevaihto 7,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 15 000 euroa ja tulos 1 000
euroa jäivät vain hieman alle tavoitteiden. Toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti yhtiö on saanut uusia
asiakkaita. Yhtiö raportoi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden olevan hyvällä tasolla ja tuottavuuden parantuneen 15 %. Yhtiö raportoi, että Järki-projekti
(uusi talousjärjestelmä) on Monetran tehtävän osalta
toteutettu suunnitellusti.
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3 KAUPUNGIN TALOUS
3.1 Talousarvion toteutuminen
Vuosi 2013 oli ensimmäinen uuden Oulun toimintavuosi. Tässä luvussa esitetyssä talouden tarkastelussa ei sen vuoksi tehdä vertailuja edellisiin vuosiin.
Kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjassa on esitetty vertailulukuja aikaisemmilta vuosilta, siinä esitetyt tiedot on laskettu kuntien yhteenlasketuista tilinpäätöksistä.

naa euroa ja rakennuslautakunnan 0,2 miljoonaa euroa. Hyvinvointilautakunnan alitus oli -2,7 miljoonaa
euroa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan -1, 4 miljoonaa euroa. Liikelaitosten liikevaihdot toteutuivat lähes
muutettujen talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta sisäisiä liikelaitoksia, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,3 miljoonaa euroa suurempi.

Kaupungin (peruskunta+liikelaitokset) tulos oli - 43,8
miljoonaa euroa. Alijäämä on noin 11 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota (- 54,5 miljoonaa euroa)
pienempi ja noin 37 miljoonaa euroa pienempi kuin
muutetun talousarvion perusteella arvioitiin (- 81,1
miljoonaa euroa). Talousarvioon vuoden 2013 aikana
tehdyt noin 29 miljoonan euron peruskunnan toimintamenomäärärahojen lisäykset nostivat alijäämäennustetta syksyllä 2013. Toimintamenoihin vuoden aikana tehdyistä muutoksista euromäärältään suurin oli
kaupunginvaltuuston päätös marraskuussa 2013, jolla nostettiin hyvinvointilautakunnan toimintamenojen
määrärahaa 21,8 miljoonalla eurolla (sisältää erikoissairaanhoidon).

Verotulot ja valtionosuudet

Arvioitua pienempää joskin isoa alijäämää selittävät
useat kertavaikutteiset tuloerät, verotulojen ennakoitua suurempi kertymä sekä myös se, että peruskunnan
toimintamenot alittivat muutetun talousarvion. Kertavaikutteisista tuloeristä suurimmat olivat jäännösveron tilitysaikataulun muutos (siirtyi joulukuulle kun
aikaisemmin tilitetty seuraavan vuoden alussa), jonka vaikutus oli 7,6 miljoonaa euroa sekä myyntivoitot
osakkeista ja osuuksista (Oulun Valistustalon purkaminen, VVO Vuokratalo Oy:n asunto-osakkeiden luovutus), joiden vaikutus oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.
Rahoitustuotoissa näkyy Oulun seudun koulutuskuntayhtymän 7,8 miljoonan euron ylijäämän palautus,
mutta vastaava summa käytettiin Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n pääomittamiseen.

Toimintatulot
Toimintatulot olivat 428,4 miljoonaa euroa, se oli 2,0
miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Peruskunnan toimintatuloissa oli muutettuun talousarvioon nähden sekä ylityksiä että alituksia. Kaupunginhallituksen tulojen ylitys oli 11,7
miljoonaa euroa, yhdyskuntalautakunnan 3,1 miljoo-

Verotulot olivat 692,7 miljoonaa euroa. Talousarviossa verotulojen kertymäksi oli arvioitu 682,3 miljoonaa
euroa, joten verotuloja kertyi kaikkiaan 10,4 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Kunnallisverokertymä
oli 13,5 miljoonaa euroa arvioitua suurempi, yhteisöverotuotto 2,4 miljoonaa euroa arvioitua pienempi ja
kiinteistöverokertymä 0,8 miljoonaa euroa arvioitua
pienempi. Verojen jako-osuuksiin ja tilitysaikatauluihin tehtiin vuoden aikana muutoksia, jotka nostivat
kuntien verokertymää.
Valtionosuuksia kaupunki sai 225,1 miljoonaa euroa,
mikä oli lähellä arvioitua 224,1 miljoonaa euroa.

Toimintamenot
Kaupungin toimintamenot olivat 1 292, 5 miljoonaa euroa. Vielä välitilinpäätöksen yhteydessä menojen arvioitiin kasvavan 1 302,2 miljoonaan euroon. Peruskunnan
toimintamenot olivat 12,5 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion. Vain erikoissairaanhoidon menot
ylittivät 1,4 miljoonalla eurolla muutetun talousarvion.
Kaupunginhallituksen menomäärärahan alitus oli 5,3
miljoonaa euroa, hyvinvointilautakunnan 0,5 miljoonaa
euroa, sivistys- ja kulttuurilautakunnan 3,2 miljoonaa
euroa, yhdyskuntalautakunnan 3,1 miljoonaa euroa,
rakennuslautakunnan 0,2 miljoonaa euroa ja tarkastuslautakunnan 0,2 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus edellytti välitilinpäätöstä käsitellessään syyskuussa 2013, että lauta- ja johtokuntien tuli
esittää kaupunginhallitukselle toimenpiteet, jotka parantavat vuoden 2013 tulosta. Tilinpäätöstietojen perusteella lauta- ja johtokunnat ovat toteuttaneet toimenpidesuunnitelmansa, jotka kaupunginhallitus
merkitsi tiedoksi lokakuussa 2013. Toimenpiteet koskivat sekä tulojen lisäyksiä että menojen leikkauksia.
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Toimenpiteiden toteutumisesta ei ole kootusti raportoitu tilinpäätöksessä, sen sijaan osa lauta- ja johtokunnista on selostanut toimenpiteiden toteutumista
omissa toimintakertomuksissaan. Samassa lokakuussa 2013 tekemässään päätöksessä kaupunginhallitus
antoi konsernipalvelujen henkilöstön palvelualueelle
tehtäväksi valmistella koko kaupunkia koskevat linjaukset henkilöstöetujen harmonisoimisesta tai eduista
luopumisesta. Konsernipalveluista saadun tiedon mukaan asian valmistelu on huhtikuussa 2014 kesken.
Toimintamenoissa suurin kuluerä ovat henkilöstökulut, niiden osuus oli 42 % menoista (539 miljoonaa
euroa). Palvelujen ostojen osuus oli 35 % (454 miljoonaa euroa).

Sitovat taloustavoitteet
Kaupunginvaltuustoon nähden peruskunnan palvelualueille oli ensimmäistä kertaa määritelty sitovaksi
talouden tavoitteeksi toimintakate. Toimintakate tarkoittaa nettomenoja eli toimintatuottojen ja -kulujen
erotusta (nettositovuus). Toimintakate oli määritelty
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sitovaksi talouden tavoitteeksi hyvinvointilautakunnalle, hyvinvointipalvelujen johtokunnalle, sivistys- ja
kulttuurilautakunnalle, yhdyskuntalautakunnalle ja rakennuslautakunnalle sekä kaupunginhallituksen alaiselle työllisyyden hoidolle. Hyvinvointilautakunta ei
päässyt sitovaan toimintakatetavoitteeseen. Ero tavoitteeseen oli 0,8 miljoonaa euroa. Muiden toimintakatteet jopa ylittivät tavoitteet.
Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ilman
työllistämistä, tarkastuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnan alaisista toiminnoista erikoissairaanhoidolle oli sitovaksi talouden tavoitteeksi määritelty
menomäärärahojen taso (bruttositovuus). Erikoissairaanhoidon ja kaupunginvaltuuston menot ylittivät
muutetun talousarvion mukaiset menomäärärahat.
Muiden sitova tavoite toteutui. Erikoissairaanhoidon
menomääräraha ylittyi 1,4 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston sitovan menomäärärahan ylitys oli vain
56 000 euroa.
Liikelaitosten sitovien taloustavoitteiden toteutumista
on tarkasteltu kohdassa 2.3.

3.2 Investoinnit
Investointeja toteutui 193,9 miljoonan euron arvosta. Näiden investointien tulorahoitusprosentti oli
36 %. Tämän lisäksi uuden Oulun perustamiseen liittyen siirtyi kunnista uuden Oulun taseeseen omaisuuseriä, joiden arvo oli yhteensä 36,7 miljoonaa euroa.
Ne mukaan lukien investoinnit kohosivat 230 miljoonaan euroon. Omaisuuserien siirrot tehtiin Tilakeskuksen (5,3 miljoonaa euroa), Veden (31,0 miljoonaa euroa), Teknisen liikelaitoksen (0,38 miljoonaa euroa) ja
Serviisin (20 000 euroa) taseisiin.
Vuoden aikana tehtiin määrärahoihin muutoksia niin,
että investointeihin oli osoitettu kaikkiaan 243,8 miljoonaa euroa. Suurin muutos oli Energia liikelaitoksen
investointimäärärahan korotus 40 miljoonalla eurolla.
Peruskunnan investointimäärärahoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 10,4 miljoonaa euroa.
Osakkeisiin ja osuuksiin osoitetut investointimäärärahat ylittyivät 1,6 miljoonalla eurolla. Ylitystä selit-

tävät kaupungin liikelaitoksiin tehdyt peruspääomien
korotukset (Oulun Serviisi, Oulun Satama ja Nallikari). Peruskunnan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamäärärahaa jäi käyttämättä noin 3 miljoonaa euroa
(konsernipalvelujen ict-hankinnat, hyvinvointipalvelujen Hiirosenkodin irtaimisto, sivistys- ja kulttuuripalvelut). Oulun Energian investointimäärärahaa oli
korotettu mahdollisia energialiiketoiminnan laajennusinvestointeja varten, mutta niitä ei toteutunut siinä määrin kuin mihin oli varauduttu, joten käyttämättä jäi 37 miljoonaa euroa.
Oulun Tilakeskus käytti investointimäärärahoja eniten, lähes 40 % toteutuneista investoinneista. Kiinteistöjen korjauksiin käytettiin 9,8 miljoonaa euroa. Rakennusinvestointeihin käytettiin 63,5 miljoonaa euroa
(sisältää omaisuuserien siirron vaikutusta 5,4 miljoonaa euroa). Tähän sisältyvät sekä uudisrakentamis- että peruskorjauskohteet.
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Investointimenot vuonna 2013
Investointikohteet

TA 2013, sis. muutokset
miljoonaa euroa

TP 2013
miljoonaa euroa

Osakkeet ja osuudet

19,0

20,6

Irtain käyttöomaisuus

7,3

4,2

Maan hankinta

10,1

9,9

Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä EU-hankkeet, yhteensä

29,1

27,9

Peruskunta yhteensä

65,5

62,6

Tilakeskus liikelaitos, ilman omaisuussiirtoja

74,9

68,5

Muut sisäiset liikelaitokset ja kehittämisrahasto yhteensä
Sisäiset liikelaitokset yhteensä

6,1

6,1

81,0

74,6

Oulun Energia liikelaitos

71,0

34,0

Muut ulkoiset liikelaitokset yhteensä

25,3

20,4

Ulkoiset liikelaitokset yhteensä

96,3

54,4

Pelastuslaitos
Oulun kaupunki yhteensä ilman liikelaitosten taseisiin tehtyjä omaisuussiirtoja

1,0

2,3

243,8

193,9

Kuntien yhdistymisestä aiheutuneiden omaisuuserien siirrot yhteensä

36,7

Kaikkiaan

230,6

3.3 Kaupungin talouden tila
Tasapainoisen talouden tavoitteista, jotka sisältyivät uuden Oulun siirtymävaiheen strategisiin tavoitteisiin, toteutui kolme ja yksi jäi toteutumatta. Vielä
välitilinpäätöstietojen perusteella näytti siltä, että toimintamenojen kasvu olisi 7 %:n tasoa. Sitä ei onnistuttu taittamaan tavoitteen mukaiseksi, nettomenojen
kasvu oli 3,6 % kun tavoitteena oli alle 3,5 %:n kasvu.

Talouden tunnusluvut vuodelta 2013 olivat oikean
suuntaisia myös suhteessa kesäkuussa 2013 sovittuun
valtuustosopimukseen. Sopimus ei koskenut vuotta
2013. Vuosi 2013 oli tarkastelun lähtökohtana, ja tunnuslukujen arvotavoitteet on määritelty valtuustokauden vuosiksi 2014–2016.

Talouden tasapainotavoitteiden ja valtuustosopimuksen tavoitteiden toteutuminen
Tunnusluku

Strategiset tavoitteet

Tilinpäätös 2013

Valtuustosopimuksen
tavoitteet (x)

Nettomenojen kehitys

<3,5 %

3,6 %

2014: 1,2 %

Vuosikate

> 57 milj. euroa

80,4 milj. euroa

2014: 75 milj. euroa

Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten
nettoinvestointien enimmäismäärä

140 milj. euroa

138 milj. euroa

Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten
lainojen enimmäismäärä

2 500 euroa/asukas

2 010 euroa/asukas

Peruskunnan ja liikelaitosten investoinnit
(ei sis. laajennusinvestointeja)

194 milj. euroa
(Oulun kaupungin
investoinnit yhteensä)

Vuosien 2014–2016 investointikatto 486 milj. euroa.
Vuosi 2014: 173 milj. euroa

Lainakanta

540,5 milj. euroa

Valtuustokauden lainakatto
765 milj. euroa, mitä alentaa
omaisuuden myynti.

(x)

Tässä tarkastelussa eivät ole mukana tulojen lisäämistoimet
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Kaupungin lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 540,5
miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 2 788 euroa/asukas.
Lainaa nostettiin vuoden aikana 125 miljoonaa euroa.
Se on 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu.

Kuuden suurimman kaupungin joukossa ainoastaan
Oulun tulos oli alijäämäinen. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Oulun lainamäärä asukasta kohti
oli toiseksi korkein. Vain Vantaan luku (4 794 euroa/
asukas) oli sitä korkeampi. Investointien tulorahoitusprosentti 36 % oli toiseksi heikoin.

Suurten kaupunkien talouden tunnuslukuja vuonna 2013
Asukasluku

Vuosikate milj.
euroa

Tilikauden tulos
milj. euroa

Investoinnit milj.
euroa

Investointien tulorahoitus%

Lainakanta milj.
euroa

Helsinki

612 600

473

147

647

75

1 499

Espoo

260 753

165

56

225

92

339

Tampere

220 409

67

0

148

47

394

Vantaa

208 098

108

36

173

66

997

Oulu

193 832

80

-48

230

36

540

Turku

182 072

43

20

125

35

499

Lähde: Heikki Helin. Kertaerät kaunistivat lukuja. Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2013.
Helsingin kaupunki, Tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2/2014.

Uuden Oulun ensimmäinen tilinpäätös oli alijäämäinen. Kertavaikutteisista tuloeristä johtuen
alijäämä ei ollut niin suuri kuin talousarviovuoden aikana pahimmillaan ennakoitiin. Talous
kehittyi tavoiteltuun suuntaan. Tämä näkyi myös siinä, että lainaa nostettiin 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin mihin oli varauduttu.
Tarkastuslautakunnan katsoo aiheelliseksi tuoda esille kaksi ongelmakohtaa kaupungin taloudesta. Toimintamenojen kasvu ei ole taittunut tavoitteen mukaiseksi ja kaupungin investointitaso on korkea.
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3.4 Oulu-konsernin talous
Konsernin tilinpäätös muodostuu kaupungin, tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien tilinpäätösten yhdistelystä.
Konsernin tulos oli -7,7 miljoonaa euroa. Alijäämäinen tulos selittyy pääosin Oulun kaupungin alijäämäisellä tuloksella.
Kaupungin ja Oulu-konsernin talouden
tunnuslukuja vuodelta 2013
Tunnusluku

Kaupunki

Oulu-konserni

Omavaraisuusaste %

60 %

53 %

Suhteellinen
velkaantuneisuus %

58 %

65 %

Investointien
tulorahoitus %

36 %

60 %

Lainakanta

540,5 milj. euroa

793,9 milj. euroa

Lainaa euroa/asukas

2 788 euroa/
asukas

4 096 euroa/
asukas

Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Oulu-konsernin lainakanta oli lainaa asukasta kohti tunnusluvulla tarkasteltuna alhaisin. Investointien tulorahoitusprosentti oli neljänneksi korkein. Konsernitarkastelu
on esimerkiksi lainojen osalta vertailukelpoisempi kuin
kaupunkitasoinen tarkastelu, koska siinä toimintojen
organisointien erot (liikelaitokset, yhtiöt) eivät vaikuta.
Kaupunkikonsernien talouslukuja vuonna 2013
Konserni

Helsinki
Espoo

Taseen
loppusumma
milj. euroa

Lainakanta
milj. euroa

Investointien
tulorahoitus%

15 987

4 787

66

4 862

1 843

56

Tampere

3 169

1 234

62

Vantaa

3 446

1 865

59

Oulu

2 570

794

60

Turku

2 621

1 253

68

Lähde: Heikki Helin. Kertaerät kaunistivat lukuja. Suurten kaupunkien
tilinpäätökset 2013. Helsingin kaupunki, Tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2/2014.
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4 UUDEN OULUN KUNTIEN
YHDISTYMISSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN
4.1 Yhdistymissopimuksen sisältö
Viiden uudeksi Ouluksi yhdistyneen kunnan valtuustot hyväksyivät yhdistymissopimuksen kokouksissaan
28.6.2010. Kunnat yhdistyivät 1.1.2013. Yhdistymissopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka sopimuksen kohdan 1.2 mukaan. Kuntarakennelain (1698/2009) 9 §:n mukaan yhdistymissopimusta
on noudatettava siihen saakka, kun kuntien yhdistymisen voimaantulosta on kulunut kolme vuotta. Voimassaolon voi säännöksen mukaan sopia lyhyemmäksikin, mutta lyhyemmästä voimassaolosta ei siis
uudessa Oulussa ole sovittu. Sopimusta on ollut noudatettava siitä alkaen kun yhdistyvien kuntien valtuustot hyväksyivät sopimuksen.
Kuntarakennelaissa on säännöksiä kuntien yhdistymissopimuksissa sovittavista asioista, ja osittain laki määrää suoraan sopimuksen sisällöstä. Esimerkiksi

palvelussuhdeturva perustuu lain 29 §:ään, jonka mukaan kuntajaon muutoksessa mukana olevien kuntien henkilöstöllä on viiden vuoden palvelussuhdeturva, mikä tarkoittaa kieltoa irtisanoa taloudellisilla tai
tuotannollisilla perusteilla. Kuntarakennelain edellyttämät asiat sisältyvät luonnollisesti myös uuden Oulun
yhdistymissopimukseen. Kuntien yhdistyminen perustui strategisille tavoitteille alueen elinvoiman ja kuntalaisten palvelujen kehittämiseksi, ja tämä lähtökohta
näkyy useissa sopimuksen kohdissa. Sopimukseen on
kirjoitettu muun muassa yhdistymisen visio ja arvot
sekä elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamista, vahvan verkosto-Oulun rakentamista, palvelurakenteen ja
palveluiden kehittämistä ja taloutta koskevat strategiset tavoitteet. Yhdistymissopimus oli yksi lähtökohdista kaupunkistrategian Oulu 2020 valmistelussa.

Yhdistymissopimuksen sisältö
1. Viiden kunnan yhdistymissopimuksen lähtökohdat
1.1. Sopimuksen tarkoitus
1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo
2. Strateginen kehittävä yhdistyminen
2.1. Yhdistymisen periaatteet
		 2.1.1. Ajankohdaksi valtuustokauden vaihde
		 2.1.2. Viisi kuntaa samanaikaisesti
		 2.1.3. Välttämättömät asiat sopimukseen
2.2. Yhdistymisen arvot
2.3. Yhdistymisen visio
2.4. Yhdistymisen tavoitteet vuosina 2010-2020
		 2.4.1. Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
		 2.4.2. Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
		 2.4.3. Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja
			
palveluiden kehittäminen
		 2.4.4. Erityishuomio henkilöstöhallintoon
		 2.4.5. Yhdistymisen hyvä toteuttaminen ja jatkuva arviointi
3. Kuntajaon muuttamisen edellytykset
4. Yhdistymisen toteuttamistapa
4.1. Uuden kunnan perustaminen
4.2. Kunnan nimi ja vaakuna
4.3. Yhdistymishallituksen toimivalta
4.4. Yhdistymishallituksen kokoonpano
4.5. Yhdistymisen vaiheittainen toteuttaminen
5. Uuden Oulun rakentaminen
5.1. Elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun strategia
5.2. Verkosto-Oulun toimintaperiaate
5.3. Kuntalaisten alueellinen osallistaminen
5.4. Yhdistymisen valmistelun ja toteutuksen seuranta

6. Hallinnon periaatteet
6.1. Uuden Oulun johtamisjärjestelmä
6.2. Konsernin rakenne ja omistajaohjaus
6.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintatapa
6.4. Kunnanjohtajien asema
6.5. Luottamushenkilöorganisaatio
7. Henkilöstöhallinto
7.1. Viiden vuoden irtisanomissuoja vuosille 2013-2017
7.2. Henkilöstösopimus ja palvelussuhdeturva
7.3. Palkkojen harmonisointi
7.4. Siirtymävaiheen yhteiset toimintaperiaatteet
7.5. Henkilöstön muutostuki ja henkilöstöohjelma
7.6. Henkilöstön sijoittamisen periaatteet
7.7. Henkilöstötyöryhmä
8. Palvelujen periaatteet
8.1. Kuntalaislähtöiset palveluprosessit
8.2. Monikanavainen palveluverkosto
8.3. Lähipalveluilla keskeinen merkitys
9. Taloudenhoidon periaatteet
9.1. Taloudenhoito ennen yhdistymistä
9.2. Valtion yhdistymisavustusten käyttö
9.3. Uuden kunnan taloudenhoidon tavoitteet
10. Yhdistymisen muut järjestelyt
10.1. Sopimusjärjestelyt
10.2. Kunnallisten sääntöjen ja maksujen yhtenäistäminen
10.3. Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikat

37

ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Yhdistymissopimus on merkittävä kuntien yhdistymisen toteuttamista ohjaava asiakirja, joten tarkastuslautakunta katsoi perustelluksi arvioida sopimuksen
toteutumista jo ensimmäisen uuden kunnan toimintavuoden jälkeen. Arviointi kohdistuu erityisesti seuraaviin sopimuskohtiin: kohta 2.4.5 Yhdistymisen hyvä
toteuttaminen ja jatkuva arviointi, luku 7 Henkilöstöhallinto ja luku 9 Taloudenhoidon periaatteet. Yhdistymissopimuksessa on myös sellaisia tavoitteita ja linjauksia, joiden toteutumista ei voida vielä arvioida, joko
sen vuoksi että tavoitteiden toteuttaminen itsessään
vaatii aikaa tai siksi että ratkaisuja ei ole vielä tehty.
Dokumentteihin perustuvaa yksityiskohtaista tarkastelua yhdistymissopimukseen sisältyvien linjausten ja
tavoitteiden toteutumisesta tai asioiden tilasta ei ole
toistaiseksi tehty. Yhdistymisprosessin valmistelua ja
toteutusta arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaryhmä
(viite kohtaan 4.2) tarkasteli vuoden 2013 loppupuolella julkaisemassaan raportissa yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteutumista aikataulutuksen osalta.
Raportti perustuu kyselyyn, joka oli tehty suppealle
joskin yhdistymisprosessin avainhenkilöitä edusta-

valle joukolle (230 henkilöä). Kyselyn vastausprosentti oli heikko (37 %). Enemmistö eli 57 % (56 % vuoden
2012 kyselyssä) arvioi, että yhdistymissopimuksen tavoitteet ovat toteutuneet myöhässä, ja vain kolmannes eli 34 % (35 % vuoden 2012 kyselyssä) katsoi tavoitteiden toteutuneen ajallaan.
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Tarkastuslautakunnan mielestä yhdistymissopimus on asiakirja, jonk
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4.2 Yhdistymisen toteuttamisen arviointi
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4.2 Yhdistymisen toteuttamisen arviointijohtoryhmässä. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan näissä toimie
Yhdistymissopimuksen kohta 2.4.5 edellytti ulkopuolisen arvioijan reaaliaikaista arviointia yhdistymisen
valmistelun ja toteutuksen tuloksista. Tavoitteeksi oli
määritelty varmistaa yhdistymisen eteneminen strategisena ja kehittävänä prosessina. Yhdistymishallitus valitsi kilpailutuksen perusteella arvioinnin tekijäksi arviointiryhmän, jossa on edustus Kuntaliitosta,
Oy Audiapro Oy:stä (nyttemmin FCG Konsultointi Oy)

keskusteluissa tunnistettiin arviointitulosten perusteella toimenpiteet, joi
valmisteluprosessia korjattiin tai parannettiin. Yhdistymishallituksen pöytä
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sen valmistelun aikana eli vuoden 2012 loppuun men-

nessä neljä raporttia, jotka kattavat yhteensä ajanjakson 28.6.2010–31.12.2012. Arvioinnin perustana on
ollut laaja tiedonkeruu, joka on käsittänyt muun muassa kyselyjä ja teemahaastatteluja (luottamushenkilöt ja viranhaltijat) sekä dokumenttianalyysejä.
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Arviointiraportit on käsitelty yhdistymishallituksen
työvaliokunnassa ja kaupungin johtoryhmässä. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan näissä
toimielimissä käydyissä keskusteluissa tunnistettiin
arviointitulosten perusteella toimenpiteet, joilla yhdistymisen valmisteluprosessia korjattiin tai parannettiin.
Yhdistymishallituksen pöytäkirjojen mukaan arviointiraportit on myös tuotu tiedoksi yhdistymishallitukselle. Kaikki raportit on julkaistu kaupungin nettisivuilla.

Viimeisimmän eli vuoden 2013 lopussa julkaistun arviointiraportin tulosten perusteella ei voida luotettavasti arvioida yhdistymisen valmistelun ja toteutuksen
onnistumista, koska kysely oli kohdistettu suppealle
joukolle ja vastausprosentti oli heikko. Kyselyyn vastanneista 40 % oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen
yhdistymisen valmisteluun, ja lähes samalla osuudella vastaajista, 39 %, oli neutraali käsitys valmisteluprosessin onnistumisesta. Kyselyn tuloksista luettavasta kriittisyydestä huolimatta arviointiraportin laatinut
asiantuntijaryhmä päätyi toteamaan, että ”vaikka kriittisyys yhdistymissopimuksen tavoitteiden eteenpäin
viemisen ja aikataulun osalta on kasvanut, niin silti
erittäin myönteinen piirre on, että yleinen tyytyväisyys
suureen muutosprosessiin on edelleen positiivinen”.

Arvioinnin hankintapäätökseen sisältyi optio, jota on
päätetty käyttää, joten arviointiryhmä tekee vielä kaksi
arviointiraporttia. Näistä ensimmäinen on valmistunut
ja kattaa aikajakson 1.1.–30.10.2013. Kaupunginhallitus käsitteli raportin kokouksessaan 3.2.2014. Viimeinen raportti julkaistaan vuoden 2014 loppupuolella.
Arviointiryhmä on sama eli FCG Konsultointi Oy ja sen Viidessä jo julkaistussa yhdistymisen valmistelua ja toArvioinnin hankintapäätökseen sisältyi optio, jota on päätetty käyttää, joten arviointiryhmä
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kaudella. Arvioinnit ovat kuitenkin tuottaneet tietoja, joiden perusteella yhdistymisen valmisteluun ja
toteuttamiseen on voitu tehdä korjausliikkeitä ja parantaa esimerkiksi viestintää. Yhdistymisen tulosten
ja vaikutusten arviointi ei kuulunut arviointihankkeeseen.
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Viimeisimmän eli vuoden 2013 lopussa julkaistun arviointiraportin tulosten perusteella ei voida
luotettavasti arvioida yhdistymisen valmistelun ja toteutuksen onnistumista, koska kysely oli
kohdistettu suppealle joukolle ja vastausprosentti oli heikko. Kyselyyn vastanneista 40 % oli
tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen yhdistymisen valmisteluun ja lähes samalla osuudella
vastaajista, 39 %, oli neutraali käsitys valmisteluprosessin onnistumisesta. Kyselyn tuloksista
luettavasta kriittisyydestä huolimatta arviointiraportin laatinut asiantuntijaryhmä päätyi
toteamaan, että ”vaikka kriittisyys yhdistymissopimuksen tavoitteiden eteenpäin viemisen ja
aikataulun osalta on kasvanut, niin silti erittäin myönteinen piirre on, että yleinen tyytyväisyys
suureen muutosprosessiin on edelleen positiivinen”.

Tarkastuslautakunnan mielestä ulkopuolisen asiantuntijaryhmän tekemät arvioinnit uuden
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jo valmistelun
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kuitenkin tuottaneet tietoja, joiden perusteella yhdistymisen valmisteluun ja toteuttamiseen on
voiturantatarvetta.
tehdä korjausliikkeitä ja parantaa esimerkiksi viestintää. Yhdistymisen tulosten ja
vaikutusten arviointi ei kuulunut arviointihankkeeseen.
Tarkastuslautakunnan mielestä ulkopuolisen asiantuntijaryhmän tekemät arvioinnit
uuden Oulun valmistelun etenemisestä ovat olleet hyödyllisiä. Arvioinnit ovat
tavoitteen mukaisesti tukeneet yhdistymisprosessin hallittua ja sopimuksen
mukaista etenemistä ja siten yhdistymisen johtamista. Tehdyt arvioinnit eivät
kuitenkaan kata kaikkea kuntien yhdistymisen seurantatarvetta.

4.3 Henkilöstöhallintoa koskevat periaatteet ja tavoitteet
Yhdistymissopimuksessa on henkilöstöhallinnosta oma lukunsa, mikä kertoo asialle annetusta
merkityksestä. Luku sisältää useita henkilöstöasioita koskevia periaatteita ja tavoitteita. Sen
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4.3 Henkilöstöhallintoa koskevat periaatteet ja tavoitteet
Yhdistymissopimuksessa on henkilöstöhallinnosta oma lukunsa, mikä kertoo asialle annetusta merkityksestä. Luku sisältää useita henkilöstöasioita koskevia periaatteita ja tavoitteita. Sen lisäksi tuli tehdä
vielä erillinen henkilöstösopimus tarkentamaan sopimuksen kohtia. Henkilöstöä koskevista periaatteista ja tavoitteista voidaan tarkastuslautakunnalle annettujen selvitysten perusteella katsoa toteutuneen
seuraavien kohtien: irtisanomissuoja (kohta 7.1), henkilöstösopimus ja palvelussuhdeturva (kohta 7.2), siirtymävaiheen yhteiset toimintaperiaatteet (kohta 7.4),
henkilöstön muutostuki ja henkilöstöohjelma (kohta
7.5), henkilöstön sijoittamisen periaatteet (kohta 7.6)
ja henkilöstötyöryhmän perustaminen (kohta 7.7).
Näiden sopimuskohtien pääasiallisena sisältönä on
henkilöstöasioiden hoidossa käytettävien menettelytapojen määrittely. Luvun 7 sopimuskohtien toteuttamisessa on vuoden 2014 alussa siten kesken ainoastaan palkkojen harmonisointitarpeen määrittely ja sitä
edeltävä tehtävien vaativuuden arviointi.
Henkilöstösopimus tehtiin määräaikaan 30.11.2010
mennessä. Sopimus ei sisällä tavoitteena olleita täsmennyksiä lukuun ottamatta palvelussuhdeturvan
laajennusta. Palvelusuhdeturva laajennettiin koskemaan myös henkilöstöä, joka ”siirtyy uuden kunnan
tytäryhtiöiden palvelukseen tai siirretään kuntien palveluksesta jonkin muun organisaation palvelukseen”.
Ja myös niin, että ”mikäli tytäryhtiö tai edellä mainittu muu organisaatio joutuu irtisanomaan siihen siirtyneen henkilön tuotannollisin tai taloudellisin perustein, uusi kunta sitoutuu palkkaamaan hänet edellä
mainitun viiden vuoden loppuun saakka”. Tämän sopimuskohdan perusteella kolme aikaisemmin kuntien
vuokrataloyhtiöiden palveluksessa ollutta henkilöitä
siirtyi Oulun kaupungin työntekijöiksi. Etujen laajennuksena voidaan pitää sitä, että syrjäseutulisän maksaminen on jatkunut uudessa Oulussa niille, jotka olivat
lisään oikeutettuja entisessä kunnassaan. Syrjäseutulisää on huhtikuussa 2014 maksettu 150 henkilölle.
Henkilöstön muutostuki ja esimiesten valmentaminen
toteutettiin laajalla valmennusohjelmalla, ja se jatkui
keskitetysti tarjottuna vuoden 2013 loppuun saakka.
Muutostuki erilaisine tilaisuuksineen oli tarjolla kaikille sitä haluaville.
Palkkojen harmonisointi on vuoden 2014 huhtikuussa
kesken. Sopimuksen mukaan harmonisointi tuli teh-

dä vuoden 2013 loppuun mennessä. Harmonisointitarpeen määrittämistä edeltävä tehtävien vaativuuden
arviointi on kesken kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluvien hinnoiteltujen
tehtävien osalta. Kysymyksessä on noin 7 500 henkilön tehtävät. Konsernipalveluista saadun tiedon mukaan vaativuuden arvioinnit valmistuvat kesällä 2014.
Palkkojen harmonisointitarve määritellään tehtävien vaativuuden arviointitulosten perusteella. Myöskään lääkärien virkaehtosopimuksen alaan kuuluvissa
tehtävissä palkkojen harmonisointitarvetta ei ole vielä määritelty ja harmonisointia tehty. Tämä koskee yli
70 lääkäriä.
Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta noudattavissa tehtävissä ja teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen mukaisissa tehtävissä harmonisointi on tehty. Opetushenkilöstön palkkojen harmonisointi koski noin 1 400 henkilöä ja kustannusvaikutus
on noin 380 000 euroa vuodessa. Teknisissä tehtävissä palkkojen harmonisointi koski noin 900 henkilöä, ja
sen kustannusvaikutus on noin 70 000 euroa vuodessa. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä harmonisointitarvetta oli vain olosuhdelisissä, ja niiden harmonisointi on
asianomaisissa liikelaitoksissa tehty. Kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu. Hinnoittelemattomissa KVTES:in
piiriin kuuluvissa tehtävissä palkkojen harmonisointia on tapauksittain tehty esimerkiksi tilanteissa, joissa
henkilöt ovat siirtyneet uusiin tehtäviin. Näiden ratkaisujen kustannuksista ei ole tietoja.
Palkkojen harmonisointitasosta on vuoden 2013 aikana tuotu esille näkemyksiä, joiden mukaan harmonisointi olisi tehtävä kussakin tehtävässä käytössä olevan ylimmän palkkatason mukaan. Tässä on viitattu
yhdenvertaisuuslain säännöksiin. Hovioikeuden ratkaisuun (Itä-Suomen hovioikeus 27.1.2011) perustuen on päädytty siihen, että harmonisointi on tehtävä
kohtuullisen ajan kuluessa. Yhdistymissopimuksen 7.3
kohdan mukaan ”harmonisointi tehdään tehtäväkohtaisiin palkkoihin yleisimmän palkkatason mukaan siten, että alapuoliset palkat nostetaan ylöspäin ja yläpuoliset palkat säilytetään”. Palkkojen harmonisointiin
osoitetun 2,8 miljoonan euron käytöstä ei ole käytettävissä suunnitelmaa. Harmonisointitarpeen määrittely on kesken, ja kaikkien jo tehtyjen palkkaharmonisointien kustannusvaikutuksia ei ole laskettu.
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Tarkastuslautakunnan arvio on, että yhdistymissopimuksen henkilöstöhallintoa koskevat periaatteet ja linjaukset ovat toteutuneet henkilöstöasioiden hoidossa. Poikkeuksena tästä on
palkkojen harmonisointia koskeva sopimuskohta. Harmonisointitarpeen määrittely on edelleen huhtikuussa 2014 kesken suurimmassa osassa kaupungin tehtäviä. Sopimukseen kirjoitettu aikataulu harmonisoinnin läpiviennistä vuoden 2013 loppuun mennessä oli jo lähtökohtaisesti epärealistinen.
Tarkastuslautakunnan mielestä on syytä tehdä realistinen suunnitelma palkkojen harmonisoinnin toteuttamisesta. Palkkojen harmonisointi vaikuttaa henkilöstökustannuksiin usean
vuoden ajan. Henkilöstön kannalta on oikeutettua, että muutokset perustuvat avoimesti ja
asiantuntemuksella tehtyyn tehtävien vaativuuden arviointiin.

4.4 Taloutta koskevien periaatteiden ja tavoitteiden toteutuminen
Taloudenhoito ennen yhdistymistä
Yhdistymissopimuksen kohdan 9.1 mukaan ”Kaikki viisi kuntaa hoitavat omaa talouttaan vastuullisesti ennen yhdistymistä ja noudattavat kuntajakolain 31 §:ää
yhdistyvän kunnan viranomaisen rajoitetusta toimivallasta.” Tämä rajoitettu toimivalta tarkoittaa, että valtioneuvoston tekemän yhdistymispäätöksen jälkeen kunta ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta
kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastainen.
Asiakirjojen läpikäynti tukee sitä näkemystä, että viiden kunnan taloudenhoidossa on yhdistymispäätöksen jälkeen noudatettu sopimuksen mukaisia
menettelytapoja. Vuoden 2010 aikana yhdistymishallituksessa ei ole käsitelty yhdistyvien kuntien talousarvioiden muutoksia käyttömenojen tai investointihankkeiden osalta. Vuosien 2011 ja 2012 talouden hoidon
periaatteet ja linjaukset sekä talousarviolinjaukset ja
talousarvioehdotukset on käsitelty yhdistymishallituksessa yhdistymissopimuksen kohdan 9.1. edellyttämällä tavalla.
Vuosina 2011 ja 2012 yhdistyvissä kunnissa tehtiin
useita sekä uudisrakentamiseen että peruskorjauksiin
kohdistettuja investointipäätöksiä. Ne tehtiin kuitenkin yhdistymishallituksen hyväksymien talousarviolinjausten mukaisesti ja sisältyivät yhdistymishallituksessa käsiteltyihin kuntien talousarvioihin. Näiden
investointipäätösten vaikutus uuden Oulun investointitasoon oli vuonna 2013 toteutuneina kustannuksina
kaikkiaan noin 17,5 miljoonaa euroa. Useat hankkeista jatkuvat vielä 2014 puolella ja osa sitä pidemmäl-

le. Lisäksi Tilakeskus liikelaitos on ilmoittanut vuoden
2013 tilinpäätöksen liitetiedoissa, että elinkaarimallilla toteutettujen koulu- ja päiväkotihankkeiden vastuut
ovat vuositasolla 1,4 miljoonaa euroa ja jäljellä olevat
elinkaaren aikaiset vastuut yhteensä noin 33,4 miljoonaa euroa. Investointihankkeet lisäävät uuden Oulun
rakennuskantaa ja nostavat tulevina vuosina tilojen
käytön ja ylläpidon kustannuksia.

Uuden kunnan taloudenhoidon tavoitteet
Tasapainoisen talouden tavoite
Yhdistymissopimuksen kohdassa 9.3 on määritelty uuden kunnan taloudenhoidon tavoitteeksi toimia
suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ja siten turvata uuden kunnan talouden tasapaino. Yhtenä vastuullisen
taloudenhoidon mittarina oli, että yhdistyvistä kunnista ei siirry vuodelle 2013 kattamatonta taseeseen kertynyttä alijäämää. Tämä toteutui muiden paitsi Yli-Iin
osalta, jonka taseeseen jäi yhteensä 4,3 miljoonaa euroa alijäämiä. Uuteen kaupunkistrategiaan Oulu 2020
on yhdistymissopimuksen mukaisesti otettu strategiseksi tavoitteeksi tasapainoinen talous. Kestävän ja
tasapainoisen talouden onnistumista mitataan vuosikatteella, toimintakatteen kasvulla, lainakatolla ja investointikatolla. Tarkoituksena on, että vuosikate ja
nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.
Vuoden 2013 tilinpäätöstiedot osoittavat, että edellä
mainituilla tunnusluvuilla tarkasteltuna mentiin oikeaan suuntaan talouden tasapainotavoitteessa. Tavoit-
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teet toteutuivat lukuun ottamatta nettomenojen kehitystavoitetta. Valtuustoryhmät allekirjoittivat 3.6.2013
valtuustosopimuksen, jossa on määritelty talouden
kokonaiskehityksen tavoitteet ja tulojen lisäämistoimenpiteet valtuustokaudelle. Vuoden 2014 talousarvio on siihen sisältyvien tietojen perusteella pyritty
laatimaan niin, että taloudenhoitoa koskevat tavoitteet toteutuvat.
Veroprosenttien määrittely
Uuden Oulun tuloveroprosenttia ei ollut määritelty yhdistymissopimuksessa. Sen sijaan oli määritelty
lähtökohdaksi, että ”uusi kunta kerää ensimmäisenä ja
toisena vuonna verovaroja saman verran kuin mitä viisi kuntaa keräisi yhteensä erillään toimien ja kolmannesta vuodesta lähtien verovarojen keräämistarve olisi pienempi kuin mitä erillään toimien”. Määrittelyä on
ollut vaikea sanatarkasti toteuttaa tuloveroprosenttilaskelmissa. Päätöksentekoa varten tehdyissä laskelmissa onkin käytetty yhdistyvien kuntien vuoden 2012
veroprosentteja painotettuna verovuoden 2012 jako-

osuuksilla. Yhdistyvien kuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2012 oli 19,22. Esityksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2012 uuden Oulun
vuoden 2013 veroprosentiksi 19,25. Myös kiinteistöveroprosentteihin tehtiin muutoksia verrattuna yhdistyvien kuntien vuoden 2012 prosentteihin.
Yhdistyneissä kunnissa kertyi verotuloja (kaikki verolajit) vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan yhteensä 639,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa oli vuoden
2013 verokertymäksi arvioitu 682,3 miljoonaa euroa.
Toteuma oli 692,7 miljoonaa euroa. Kunnallisverokertymä vuonna 2012 oli viidessä kunnassa yhteensä
579,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarviossa
kunnallisverokertymän arvio oli 610,9 miljoonaa euroa
ja toteuma tilinpäätöksessä 624,4 miljoonaa euroa.
Vuoden 2014 veroprosentti on kaupunginvaltuuston
4.11.2013 tekemän päätöksen mukaan 20,00 eli nousua on 0,75 prosenttiyksikköä vuoden 2013 veroprosenttiin. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia.

Tarkastuslautakunta katsoo, että yhdistymissopimuksessa sovittuja taloudenhoidon periaatteita on menettelytapojen osalta noudatettu sekä ennen yhdistymistä että uuden Oulun talouden suunnittelussa. Menettelytapojen noudattaminen ei estänyt sitä, että kunnissa tehtiin vuosina 2011 ja 2012 päätöksiä, jotka yhdessä muiden päätösten kanssa nostivat vuoden
2013 investointitason korkeaksi.
Yhdistymissopimuksessa on keskeiseksi talouden tavoitteeksi määritelty tasapainoinen talous. Mittareina käytetyt tunnusluvut osoittavat oikean suuntaista kehitystä vuonna 2013 lukuun ottamatta sitä, että nettomenojen kasvua ei saatu taitettua tavoitteen mukaisesti.

42

ARVIOINTIKERTOMUS 2013

5 RISKIENHALLINTA
5.1 Riskienhallintamalli
Vuoden 2013 aikana on valmisteltu ja otettu käyttöön uusi riskienhallinnan toimintamalli. Mallissa riskien arviointi ja seuranta on liitetty kiinteästi vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnittelun (talousarvio)
ja raportoinnin (toimintakertomus) prosessiin. Riskien tunnistamiseen ja analysointiin KORI-työryhmä on
valmistellut työkaluiksi riskikartan ja riskienarviointi-

taulukon. Kaikki kaupungin yksiköt on ohjeistettu tekemään riskien arviointi ja seuranta yhtenäisin työkaluin ja kattavasti niin, että tunnistetaan strategiset,
taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Myös riskien vaikutukset ja niiden hallintakeinot on analysoitava ja dokumentoitava.

Riskikartta

Toimintatuotot, liikevaihto
Verotulopohja

Henkilöstömenot
Investointimenot ja
käyttötalousvaikutukset
Palvelujen ulkoiset ostot

TULORAHOITUKSEN
RIITTÄVYYS
MENOJEN
HALLINTA

Kassanhallinta
Korkoriski
Markkina- tai
rahoitusinstrumenttiriski
Vastapuoliriski
Takausriski

Palvelujen järjestäminen
Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen
Asiakaskäyttäytyminen
Maine- ja imagoriskit

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

TOIMINNAN

PITKÄN AIKAVÄLIN PALVELUKYKY
KEHITTÄMINEN
Toteutuessaan heikentää merkittävästi
kaupungin toimintaedellytyksiä

Taloudelliset
riskit

RAHOITUS

Väestön hyvinvointikehitys ja ikärakenne
Elinkeinoelämän kehitys
Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenne
Valtiontalous ja hallituspolitiikka
Lainsäädäntö
Muuttoliike

Strategiset
riskit

JOHTAMINEN

Johtamisjärjestelmä
Johtamiskulttuuri
Johtamistaito
Päätöksentekokyky

KAUPUNKISTRATEGIA
ONNETTOMUUDET
Myrskyt, tulvat
Tulipalo
Ympäristövahinko

PALVELUTUOTANNON
TURVALLISUUS
Työsuojelu ja
työhyvinvointi
Toimitilaturvallisuus
Henkilöturvallisuus
Rikosturvallisuus

Vahinkoriskit

Operatiiviset
riskit

TOIMINTA

Toteutuessaan heikentää
kaupungin tuloksellisuutta
PÄIVITTÄINEN TOIMINTAKYKY

HENKILÖSTÖ

Avainhenkilöriski
Henkilöstön osaaminen
Henkilöstön saatavuus

JURIDINEN
VASTUU

Prosessien toimivuus
(pää- ja poikkihallinnolliset
prosessit)
Talousseuranta
Projektien ja hankkeiden hallinta
Toimitilat ja kiinteistöt
Ympäristöriskit

ICT

Palveluiden jatkuvuus
Infrastruktuurin luotettavuus
Teknologiaosaaminen

Sopimusriski
Hankinnat

© Ouka Kori-työryhmä 2013

Riskienhallinnan kehittämistä on edellyttänyt myös
vuonna 2012 kuntalakiin tehty uusi säännös, jonka
mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen
sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty. Lain
muutoksen perusteluissa on todettu, että riskienhallinnan merkitys on korostunut erityisesti kuntien
tehtävien organisointitapojen monimuotoistumisen
myötä. Perusteluissa todetaan myös, että riskienhal-

linnan tulee kohdistua koko kuntakonserniin, koska
huomattava osa kunnan taloudesta on siirtynyt peruskunnan ulkopuolelle. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat kuntalain uudet säännökset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.
Uudessa Oulussa riskienhallintaa koskevien vastuiden
määrittely ja riskienhallinnan ohjeistus ovat ajan tasalla. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleisiin johtosään-
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töihin on kirjoitettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuuta ja toimivaltaa koskevat määräykset.
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet
tulivat voimaan vuoden 2013 aikana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.10.2013 Oulun kaupunkikonsernin
sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisen perusteet -asiakirjan, joka koskee
koko Oulu-konsernia. Kaupunginhallitus hyväksyi
23.9.2013 Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Oulun kaupungissa -ohjeen.
Riskienarviointitaulukko oli ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Työ jatkuu niin, että kaikkien palvelualueiden ja liikelaitosten

on tehtävä uudet riskienhallintasuunnitelmat toukokuun puoliväliin 2014 mennessä. Mallin ja työkalujen käyttö on täysimittaista vasta vuoden 2014 loppuun mennessä ja raportoinnin osalta vuoden 2015
alkupuolella, jolloin voidaan arvioida mallin ja työkalujen toimivuutta.
Uudessa toimintamallissa on tarkastuslautakunnan mielestä hyvää se, että riskienhallinta on kiinnitetty osaksi normaalia Oulun kaupungin toiminnan
suunnittelua ja päätöksentekoa sekä toiminnan arviointia ja raportointia. Uudet työkalut pakottavat samantasoiseen riskien ja niiden hallintakeinojen tunnistamiseen koko organisaatiossa.

					

5.2 Vesihuollon riskienhallinta
Yhdyskunnan kannalta elintärkeiltä vesihuoltopalveluilta edellytetään korkeaa laatua ja toimintavarmuutta. Vesihuollossa toteutuneet riskit voivat olla seurauksiltaan hyvin vakavat, minkä vuoksi riskienhallinta
kuuluu oleellisesti vesihuoltolaitoksen päivittäiseen
toimintaan.
Vesihuoltolain mukaisena kunnallisena vesihuoltolaitoksena toimii Oulun Vesi liikelaitos, joka tuottaa vesihuoltopalvelut toiminta-alueensa 195 000 asukkaalle.
Vuoden 2013 alusta viiden vesihuoltolaitoksen - Haukiputaan Vesi -liikelaitoksen, Kiimingin Vesi Oy:n, Oulunsalon Vesihuolto Oy:n, Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy:n ja Yli-Iin Vesihuolto Oy:n - toiminnot on
yhdistetty Oulun Vesi liikelaitokseen.
Vesihuoltolaitokseen kuuluu kaksi pintavesilaitosta, noin 20 pohjavedenottamoa, kaksi jätevedenpuhdistamoa, viisi vesitornia sekä talousvesi-, viemäri- ja sadevesiviemäriverkosto. Vuonna 2013
uuden Oulun alueella oli verkostoa yhteensä noin
3 600 km ja kenttäkohteita yhteensä noin 600. Sopimusasiakkaiden määrä oli 33 000. Myyty vesimäärä
oli 10,6 miljoonaa m3 eli samalla tasolla kuin kaikkien vesilaitosten yhteenlaskettu kulutus vuosina 2011
ja 2012.
Taloudellisesti vuosi 2013 oli poikkeuksellinen vesilaitosten yhdistymisen vuoksi, mutta tulos oli kuitenkin
positiivinen ja hieman budjetoitua parempi. Liikelaitoksen taloustavoitteet ja kaupunkistrategiaa tukevat
tavoitteet toteutuivat, muun muassa hinnat pysyivät
20 % alle valtakunnan keskiarvon.

Vesihuoltoa koskevista velvoitteista ja
vastuista
Vesihuoltoa ovat vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti
ja jätevesien käsittely. Vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus,
asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus.
Vesihuollosta ja erityistilanteista säädetään monissa
laeissa. Lisäksi useat viranomaiset ovat antaneet määräyksiä ja ohjeita, ja valtakunnalliset ja alueelliset viranomaiset valvovat vesihuoltoa.
Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan vesihuollon toimivuudesta. Laitoksella on päävastuu riskien
tunnistamisesta, niiden ehkäisemisestä ja niihin varautumisesta. Kunnalla puolestaan on kehittämisvastuu vesihuollosta sekä siitä, että vesihuolto on kunnassa järjestetty asianmukaisesti. Kunnan tehtävänä
on muun muassa huolehtia vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä.

Oulun Veden kartoittamat riskit
Vuoden 2013 tilinpäätökseen liittyvässä sisäisen valvonnan selonteossaan Oulun Vesi on tarkastellut riskejään kaupungin ohjeen mukaisesti. Vahinkoriskeistä
pahimmaksi se on arvioinut juomaveden saastumisesta aiheutuvan vesiepidemian. Vahinkoriskit liittyvät myös vesihuoltoverkostojen vaurioihin, joista voi
seurata merkittäviä vahinkoja ihmisille ja kiinteistöille.
Strategiseksi riskiksi määritelty raakaveden saastuminen on toteutuessaan erittäin merkittävä ris-
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ki kanta–Oulussa, joka on vedenhankinnassaan lähes
yksinomaan Oulujoen raakaveden varassa. Valtakunnallisesti turvaluokitus on heikko (luokka III). Varmuusluokituksen lähtökohtana on tilanne, jossa vesilaitoksen merkittävin vedenottamo on poissa käytöstä.
Varmuusluokassa III talousveden jakelua ei voida hoitaa verkoston kautta vaan se vaatii säiliöjakelun.
Operatiiviset riskit Oulun Vedessä liittyvät muun muassa luonnonolosuhteisiin, sillä esimerkiksi rankkasateet voivat aiheuttaa viemäreiden tulvimista ja
häiriöitä puhdistamon toimintaan. Myös uuden organisaation käynnistämiseen on arvioitu liittyvän riskejä. Vesilaitosten yhdistymisessä on yhtenäistetty tulosyksiköiden toimintoja, toimintatapoja ja toimitiloja
kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi.
Taloudellisia riskejä liittyy hankintoja koskeviin kilpailutuksiin ja sopimuksiin. Talousriskiksi Oulun Vesi nimeää myös verkostojen äkillisten vaurioiden
vakuutuskorvausten heikennyksen vakuutusten kilpailutusten myötä. Vesihuollon palvelutason yhtenäistäminen on haaste nykyisen taloudellisen tuloksen ja
taksatason säilyttämiselle.
Tässä arvioinnissa tarkastellaan talousveden saatavuuden ja turvallisuuden sekä vesihuoltoverkoston riskienhallintaa.

Toimet riskien pienentämiseksi ja
poistamiseksi
Suunnitelmat ja laatukäsikirja
Osana yleistä riskienhallintaa ovat lainsäädännön edellyttämät asiakirjat kuten vesihuollon kehittämissuunnitelma, valmiussuunnitelma ja ympäristöterveyden
erityistilannesuunnitelma. Uuden Oulun muodostaminen vaati viiden vesihuoltolaitoksen suunnitelmien
yhdistämistä. Oulun Veden mukaan valmiussuunnitelma ja erityistilannesuunnitelma on tehty ja varautumissuunnitelma on työn alla. Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen on aloitettu.
Oulun Vedellä on voimassaoleva sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä, jotka tukevat riskien hallintaa. Laatukäsikirjassa on
määritelty useita riskienhallintaa tukevia menettelyjä
ja mittareita. Esimerkkeinä näistä ovat prosessikuvaukset, katselmukset ja auditoinnit, ennakoivan huollon
järjestelmät, turvallisuushavainnot, poikkeamaraportit, seuranta sekä sisäinen tiedottaminen. Laadunhal-
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lintajärjestelmän ja OHSAS–työturvallisuusjärjestelmän määräaikaisauditoinnit tehtiin viime vuonna.
Talousveden saatavuuden ja turvallisuuden
varmistaminen
Liikelaitoksen mukaan raakaveden puhdistusprosessin kaikissa vaiheissa pyritään eliminoimaan saastumismahdollisuus, ja oman käyttölaboratorion sekä viranomaisvalvonnan avulla varmistetaan talousveden
ensiluokkaisuus. Riskiä on vähennetty myös vesijohtoverkoston riskikohteiden kartoituksella.
Tilinpäätöksen mukaan vedenpuhdistuksessa on saavutettu talousveden laatuvaatimukset ja omat laatutavoitteet hyvin koko vuoden ajan lukuun ottamatta
yhden pohjavedenottamon talousvedessä esiintyneitä bakteereja, minkä johdosta kesällä oli kahden viikon
ajan keittokehotus noin 80 kiinteistön alueella.
Oulujoen vedenhankinnalle ei nykyisellään ole varajärjestelmää. Valmiuslaki velvoittaa kuntia varmistamaan vedenhankinnan mahdollisimman häiriöttömän
toiminnan myös erilaisissa poikkeustilanteissa. Vesilaitoksen on pyrittävä varmistamaan vedenhankinta kahdesta eri vesilähteestä. Pintavettä käyttävän laitoksen tulisi varmistaa vedenhankintansa pohjaveden
käyttöä lisäämällä, koska pinta- ja pohjavesilähteiden
rinnakkaiskäyttö takaa varmimmin vedenjakelun jatkuvuuden vakavimpien häiriötilanteiden sattuessa.
Oulun keskustan noin 143 000 asukkaalle on päävesilähteen ollessa pois käytöstä johdettavissa vettä noin
13 litraa/asukas vuorokaudessa, kun vaatimuksena on
vähintään 50 litraa/asukas. Jo vuonna 2005 on valtakunnallisesti asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2012
mennessä kaikki yli 5 000 asukasta palvelevat laitokset
kuuluisivat luokkiin I ja II. Maa- ja metsätalousministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat vaatineet
kaupungilta ratkaisua vedenhankinnan varmistamiseksi.
Oulun Veden yhdessä ELY-keskuksen kanssa teettämässä selvityksessä on vuonna 2013 kartoitettu vedenhankinnan vaihtoehdot noin 80 kilometrin säteellä
Oulun keskustasta. Selvityksessä varautuminen perustuu ensisijaisesti pohjaveden hyödyntämiseen, jota
tekopohjaveden muodostamiseen soveltuvat alueet
voivat täydentää. Ratkaisusta riippuen investointikustannukset ovat noin 22–56 miljoonaa euroa ja vaikutukset vesikuution hintaan 9–56 senttiä. Kaupunginhallitus on helmikuussa 2014 hyväksynyt selvityksen
ja monitavoitearvioinnin käynnistämisen. Päätös jat-
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kosta on mahdollinen aikaisintaan kesällä 2014, ja sen
jälkeen käytännön järjestelyt vievät vielä useita vuosia.
Tähän mennessä talousveden saatavuus ja turvallisuus
on pystytty varmistamaan, eikä juomaveden saastumisesta johtuvia epidemioita ole sattunut. Kanta–Oulun juomaveden turvallisuus on kuitenkin vaatinut kemikaalien käytön merkittävää lisäämistä raakaveden
humuspitoisuuden vuoksi.
Verkostojen kunnossapito

Oulun Veden tavoitteena on pitää saneerausten osuus
vähintään 40 %:ssa vuosittaisista verkostoinvestoinneista, noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. 40 %:n tavoite on toteutunut kanta–Oulussa vuosina 2010, 2011 ja
2013. Vuonna 2013 yhteensä 8,1 miljoonan euron verkostorakentamisesta käytettiin saneerauksiin 3,7 miljoonaa euroa eli 46 %. Verkostoa saneerattiin yhteensä 9,4 km.
Verkostoinvestoinnit vuosina 2004–2013
100 %
90 %

Valtakunnallisen arvion mukaan vesihuoltolaitosten omaisuudesta 80 % on verkostoissa ja verkostojen käyttöiät vaihtelevat 50 vuoden molemmin puolin.
Käytössä voi olla huomattavasti vanhempia verkoston
osia, ja toisaalta 1960- ja 1970 -luvuilla rakennettujen
putkien materiaalit ovat olleet usein heikkolaatuisia.
Uuden Oulun alueella vesihuollon verkostojen korjausvelaksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa. Myös
muiden kohteiden kuten vedenottamoiden ja vesitornien korjaustarpeet ovat merkittävät.
Tilinpäätösraportoinnin mukaan vesijohtovuotojen
määrät ovat pysyneet vähäisinä, ja jakeluvarmuus on
säilynyt edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. Vuonna 2013 vesijohtovuotojen korjauksia oli kantakaupungissa 36 kpl ja liittyneissä vesihuoltolaitoksissa
yhteensä 56 kpl. Vedenjakelun käyttökeskeytysaikaa
koskeva enintään 20 minuutin tavoite toteutui, se
oli 17 minuuttia asukasta kohden. Edellisenä vuonna
käyttökeskeytysaika oli kantakaupungissa 13 minuuttia asukasta kohden.
Viemäritukoksia oli viime vuonna kantakaupungissa
69 kpl ja liittyneissä laitoksissa 142 kpl. Vertailuaineiston perusteella Oulussa on vuosina 2010–2012 ollut
viemäritukoksia suhteessa enemmän kuin muissa kaupungeissa keskimäärin. Haasteena ovat myös viemäriverkoston vuotovesimäärät.
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Saneerauskohteiden valinta on tehty kunnossapitorekisterin, vuotohavaintojen, verkoston iän ja kunnon
sekä maaperän syövyttävyyden perusteella. Kohteiden valintaan on vaikuttanut myös saneerausten yhteensovittaminen kadunrakennushankkeiden kanssa.
Vuonna 2013 on otettu käyttöön järjestelmä, johon
tallennetaan koko uuden Oulun vesihuoltoverkoston
tiedot. Luotettavien johtokarttojen ansiosta verkostojen kuntotietojen analysointi paranee ja investoinnit voidaan kohdentaa aiempaa suunnitelmallisemmin
ja vaikuttavammin. Vahinkoriskejä vähennetään myös
ennakoivalla kunnossapidolla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rankkasateisiin varaudutaan viemäriverkkojen väljemmällä mitoituksella
ja vanhan verkoston parantamisella tietyissä ongelmapaikoissa. Tulvariskikohteita on kartoitettu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Sadevesiviemäreihin on
investoitu vuosittain 2,0 miljoonaa euroa, ja liikelaitoksen mukaan jatkossa tarve on hieman suurempi.
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Tarkastuslautakunta arvioi, että Oulun Vesi on arvioinut riskejään asianmukaisesti lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Oulun kaupungin ohjeistuksen pohjalta. Liikelaitos on toteuttanut hyvin vesihuollolle asetetut veden laatua, toimintavarmuutta ja jätevedenpuhdistusta
koskevat tavoitteet lukuun ottamatta vedenhankinnan varmistamista.
Vedenhankinnan varmuuden parantaminen on ollut Oulussa työn alla kauan, ja tänä vuonna
käsittelyssä on tuorein selvitys asiasta. Kaikki vaihtoehdot merkitsevät suuria investointeja.
Kaupungin päätökset ovat tehtävissä aikaisintaan kesällä, ja sen jälkeen voi vielä mennä pitkään ennen kuin uudet vesilähteet ovat käytettävissä. Tarkastuslautakunta painottaa sitä, että päätökset asiassa tulee tehdä mahdollisimman pian.
Oulun Veden vastuulla olevien verkostojen pituus kasvoi kuntaliitoksessa yli 60 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Verkostojen korjausvelaksi on arvioitu 25 miljoonaa euroa, ja vahinkojen määrän perusteella erityisesti viemäreiden saneerauksille on tarvetta. Vedenhankintaan
ja yleisemminkin vesihuollon varmuuteen liittyvät tavoitteet tulee asettaa veden hinnan kilpailukykyä koskevan tavoitteen edelle. Mikäli saneerausvelan annetaan kasvaa, laskua lykätään tuleville sukupolville.

5.3 ICT-riskien tunnistaminen ja hallinta
Lyhenne ICT muodostuu englanninkielisistä sanoista
Information and Communications Technology, ja sillä tarkoitetaan kaikkia niitä tieto- ja viestintätekniikan
välineitä, joita voidaan käyttää apuna tietojen käsittelyssä.

5.3.1 ICT-riskien hallinta kaupunkitasolla
ICT-toimintojen laajuus ja merkitys
Kaupungin palvelutoiminta on riippuvainen ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien luotettavasta toiminnasta. Käytössä on noin 250 tietojärjestelmää. Uuden
Oulun toimintojen järjestäminen edellytti tietojärjestelmien ja tietovarastojen yhtenäistämistä. Muutosvaiheeseen osui myös elinkaarensa loppuvaiheeseen
tulleiden, koko kaupungin toimintoja koskevien isojen
tietojärjestelmien uusiminen. Tällaisista ovat esimerkkejä asian- ja dokumenttienhallinnan ja taloushallinnon tietojärjestelmät. ICT-toimintojen riskienhallinnan merkitystä korostaa myös uuteen, vuonna 2013
kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan Oulu 2020 sisältyvä tavoite nostaa kuntapalvelujen sähköisen asioinnin osuus 30 %:iin. Se tarkoittaa
sitä, että vuoteen 2016 mennessä 30 % palveluista on
sähköistetty ja 80 % asioinnista tapahtuu sähköisen
asiointikanavan kautta.

ICT-toimintojen käyttökustannukset vuonna 2013 olivat noin 27 miljoonaa euroa. Tietohallinnon investointeihin oli talousarviossa varattu noin 8 miljoonaa
euroa, toteuma oli yli 2 miljoonaa euroa pienempi.
ICT-tehtävissä on arvioitu olevan yli 120 henkilöä. Kattavien kustannustietojen kokoamista hankaloittaa se,
että kustannukset hajautuvat useisiin kaupungin yksiköihin ja toteutuvat erityyppisinä menoina.
ICT-toimintojen organisointi ja vastuut
Kaupungin ICT-tehtävien hoito on organisoitu ja resursoitu konsernipalvelujen tietohallintoryhmään ja
Oulun Tietotekniikka liikelaitokseen. Lisäksi hallintokunnissa ja liikelaitoksissa on päätoimisia atk-asiantuntijoita (kuten järjestelmävastuuhenkilöitä ja pääkäyttäjiä).
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Vuoden 2013 talousarviossa tietohallinnon tehtäväksi on määritelty konsernin ydintoimintojen tukeminen
sekä strategisesti että operatiivisesti kustannustehokkaalla ja vaikuttavuutta tuottavalla tavalla. Konsernipalveluihin keskitetyn tietohallinnon tehtäviä ovat
strategisten linjausten muodostaminen ja toteuttaminen, ICT-palveluiden järjestäminen ja riskienhallinta
sekä tietoturvan kehittäminen ja hallinta. Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tehtävänä on muun muassa tuottaa tietojenkäsittelyn infrastruktuuripalveluja.
Konsernipalvelujen ja Tietotekniikka liikelaitoksen lisäksi myös hallintokunnilla ja liikelaitoksilla on omien tietojärjestelmiensä omistajuuksia. Henkilöstö- ja
taloushallinnon järjestelmien omistajuus on Monetra
Oy:llä, joka on kaupungin tytäryhtiö.
Oulun tapa toimia -asiakirjassa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi elokuussa 2012, on määritelty, että
konsernipalveluissa hoidetaan tietohallinnon erityistehtävät eli strategisen yhdenmukaisuuden varmistaminen, ICT-palveluiden johtaminen ja toimialayhteistyö vastuualueittain. Asiakirjan mukaan tietohallinnon

tulee mahdollistaa kaupungin toimintojen kehittäminen ICT-ratkaisuilla. Tietohallinnon ja toimintayksiköiden edustajista kootun tietohallinnon ohjausryhmän
tehtävänä on edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja valvoa ICT:tä koskevien strategisten linjausten
toteutumista sekä valmistella kaupunginhallitukselle
päätettäväksi menevät ICT-asiat.
ICT-toimintojen riskien tunnistaminen
Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvässä kaupungin
riskianalyysissa on listattu muiden riskien ohella myös
kaupunkitasoiset ICT-riskit, ja vastaavasti tilinpäätöksessä on selvitetty vuoden 2013 tapahtumia ja kehittämistoimia. Merkittävin yksittäinen taloudellinen panostus riskien torjumisessa vuonna 2013 oli toisen
datakeskustilan perustaminen. Tilaan on toistaiseksi sijoitettu vain tietojen tallennuskapasiteetin kahdentamisen edellyttämät laitteet. Investointikustannus vuodeksi 2013 oli 0,6 miljoonaa euroa. Kriittisten
tietojärjestelmien ja tietoliikenneinfrastruktuurin kahdentaminen on vielä tekemättä.

Selvitykset ICT-riskeistä vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa ja vuoden 2013 tilinpäätöksessä
Talousarvio 2013,
Oulun kaupungin riskianalyysi

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013,
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja
toiminnan kehittämiseen vaikuttavista
seikoista

Talousarvio 2014,
Oulun kaupungin merkittävimmät riskit
ja niiden hallintakeinot

Kaupungin toiminnan jatkuvuuden
kannalta keskeisimmät riskit:
• ICT-palveluiden luotettavuus
• Tieto-omaisuuden turvaaminen
Infrastruktuurin suojaaminen
• Kehittämisprojektien onnistuminen
• Tietoturvariskit
• Arkkitehtuurityön resurssit ja osaaminen
( joita ei pidetä riittävinä).

ICT-infrastruktuuri toimi pääsääntöisesti
luotettavasti.
Vuoden 2013 aikana yksittäisiä vakavia laiterikkoja, joista osa heijastui käyttökatkoina
ja johti myös kehittämistoimien lykkääntymiseen ja aiheutti ylimääräistä työtä.
Reaktiona edellisiin tapahtumiin päätettiin
parantaa ICT:hen liittyvien muutosten hallinnan ja viestinnän prosesseja.
Kehittämisprojekteissa tapahtui viivästymisiä, joiden johdosta järjestelmien käyttöönotot eivät toteutuneet suunnitellusti.
Kehittämiskohteiksi otettiin ICT-projektien
ohjausryhmätyöskentelyn kehittäminen ja
kaupunkitasoinen projektien ja käyttöönottojen aikatauluttaminen.
Tietoturvan kehittämistyö ja datakeskuksen
kahdentaminen jatkuvat.

ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien
toimintavarmuus ja tietoturva: palveluiden
saatavuus, luotettavuus ja tietojen eheys.
Kriittisen ICT-infrastruktuurin sijaitseminen yhdessä fyysisessä paikassa (tallennuskapasiteetti on kahdennettu, seuraavissa
vaiheissa tulisi kahdentaa kriittinen tietoliikenneinfrastruktuuri ja kriittiset tietojärjestelmät).

Edellä mainittu konesalitilan ja tallennuskapasiteetin kahdentaminen on merkittävin tähän mennessä
tehty ratkaisu ICT-infrastruktuurin varmentamiseksi.
Tietoturvariskien hallinnassa tärkein ohjausväline on
kaupunginhallituksen toukokuussa 2013 hyväksymä
Kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka -asiakirja. Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen ja käyttöönotto on
vuoden 2014 alkupuolella vasta alkuvaiheessa.

Tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyvien riskien toteutumista on pyritty torjumaan jo
muutama vuosi sitten käyttöön otetulla kehittämishankkeiden toimintamallilla, jonka tarkoituksena on
välttää kehittämisen pirstaloitumista ja päällekkäisyyttä sekä varmistaa, että kehittämishankkeet ovat
kaupunkistrategian mukaisia. ICT-hankkeet ovat kehittämishankkeiden Impakti-ohjelmassa (kehittämis-
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hankkeet on salkutettu kehittämisalueittain). Lisäksi
tietohallintoryhmä on valmistellut työkaluja tietojärjestelmähankkeiden valmisteluun ja toteutukseen, esimerkkeinä kustannushyöty–analyysityökalu sekä tietojärjestelmien esiselvityksen ja vaatimusmäärittelyjen
mallit. Kaupunkitasoinen ICT:n kokonaisarkkitehtuurin
kuvaamistyö on aloitettu myös Oulussa, työtä ohjataan koko julkisen hallinnon osalta valtionvarainministeriöstä.
Tietojärjestelmähankkeissa riskit kohdistuvat usein
järjestelmien määrittely- ja käyttöönottovaiheisiin.
Myös kaupungin vuoden 2013 toimintakertomuksessa on raportoitu merkittävänä riskinä tietojärjestelmien käyttöönottojen aikataulutukset. Parhaillaan on
menossa kahden ison tietojärjestelmän käyttöönotto.
Loota on asian- ja dokumenttienhallinnan järjestelmä,
jolla hoidetaan esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen
ja viranhaltijapäätösten laatiminen sekä kaupungin
sopimusten hallinta. Intime on taloushallintojärjestelmä, jolla hoidetaan esimerkiksi kirjanpito ja raportointi. Molemmat järjestelmät tulevat käyttöön kaikissa
kaupungin yksiköissä. Järjestelmien käyttöönotot ovat

joidenkin toimintojen osalta myöhästyneet muutamilla kuukausilla. Yksiköiden toiminnan kannalta aikataulujen siirtyminen, vaikkakin olisi kysymys vain muutamista viikoista tai kuukausista, aiheuttaa hankaluuksia
ja ylimääräistä työtä, lisäksi voi tulla ylimääräisiä kustannuksia järjestelmätoimittajalle mahdollisesti maksettavasta lisätyöstä.
ICT-toiminnoissa on aina useita toimijoita. ICT-asiantuntijatoimijoiden (kuten konsernipalvelujen tietohallintoryhmä, Oulun Tietotekniikka liikelaitos ja ulkopuolinen järjestelmätoimittaja) lisäksi tärkeä rooli on
hallinnonalojen ja toimintojen asiantuntijoilla ja vastuuhenkilöillä. Tähän laajaan, monitoimijaiseen verkostoon liittyvien riskien vähentämiseksi on perustettu edellä jo mainittu tietohallinnon ohjausryhmä,
jossa on edustus kaikilta palvelualueilta, Oulun Tietotekniikka ja Oulun Konttori liikelaitoksista sekä konsernipalvelujen tietohallintoryhmästä. Ohjausryhmää
vetää tietohallintopäällikkö. Yksittäisten ”kriisitilanteiden” hoitamiseksi on perustettu 24/7 valmiudessa
oleva ICT-kriisien tiimi.

ICT-toimintojen riskejä on vuoden 2013 aikana kattavasti tunnistettu ja analysoitu. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan työtä riskien tunnistamisesta suunnitelmalliseen ratkaisujen toteuttamiseen. Kaupungin palvelutuotanto ei kestä ICT-palveluiden toimintakatkoksia.
Resurssien (osaaminen, raha) rajallisuudesta johtuen toimenpiteitä joudutaan priorisoimaan,
tässä pitäisi etusijalla olla kuntalaisten palvelujen kannalta tärkeimmät toiminnot.
Kaikkien riskien torjumiseksi tarvittavien ratkaisujen kustannushyötyjä on vaikea laskea lyhyellä aikavälillä tai joissakin tapauksissa ollenkaan. Investoinnit on silti tehtävä, koska riskin
toteutuessa kustannukset voivat olla suuret ja palvelutuotanto voi häiriintyä merkittävästi.
Esimerkkinä tarkastuslautakunta tuo esille datakeskustilan toimintojen kahdentamishankkeen loppuun saattamisen.
Tietojärjestelmien määrittely- ja käyttöönottohankkeiden riskienhallinnassa on vielä parannettavaa. Riskit liittyvät tietojärjestelmien ja toimintaprosessien yhdistämiseen sekä käyttöönottovaiheen aikataulujen ja kustannusarvioiden pitävyyteen.
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5.3.2 Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen riskienhallinta
Kunnallisen liikelaitoksen riskienhallintaa ohjaa sen
omistaja eli kunta liikelaitoksen johtosäännön sekä muiden kunnan antamien ohjeiden ja määräysten
avulla. Tässä arvioinnissa tarkastellaan Oulun Tietotekniikan toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa.
Oulun Tietotekniikka tuottaa suurimman osan Oulun
kaupunkikonsernin IT-palveluista yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa. Palveluista vastaavat seuraavat
palvelusektorit: asiakasratkaisut ja asiantuntijapalvelut, työasemapalvelut ja asiakastuki sekä infrapalvelut.
Näillä palveluilla mahdollistetaan kaupungin palvelualueiden, liikelaitosten ja tytär- sekä osakkuusyhtiöiden
tarvitsemien tietoteknisten sovellutusten toiminta.
Oulun Tietotekniikka perustettiin vuonna 2000. Kuusi vuotta myöhemmin kaupunginvaltuuston päätöksellä eri hallintokunnissa tietotekniikkatyötä tekevät
henkilöt siirrettiin Oulun Tietotekniikka liikelaitokseen. Sisäisenä liikelaitoksena Tietotekniikka on toiminut neljätoista vuotta, ja työtä jatketaan kaupungin
omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti liikelaitoksena. Toimintaa kehitetään palvelutuotannon näkökulmasta erityisosaamisen alueilla ja perus IT-ratkaisuissa hyödynnetään markkinoita (kaupunginvaltuusto
17.6.2013 § 98). Toiminnan tavoitteiksi on asetettu toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut. Oulun Tietotekniikka toimii kumppanina ja yhteistyössä Oulun
kaupungin konsernipalveluiden tietohallintoryhmän
kanssa.

Oulun Tietotekniikan arvioimat riskit ja
riskienhallinta
Oulun Tietotekniika on päivittänyt riskianalyysin kesällä 2013 ja arvioinut liikelaitoksen merkittävimmät
riskit. Suurimmat riskit liittyvät toimintavarmuuteen,
henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä yhteistyökumppani- ja toimittajaverkostoihin.
Toimintavarmuuden parantaminen
Oulun Tietotekniikassa on usean vuoden ajan pidetty toimintavarmuuden suurimpana riskinä kaupungin datakeskuksen fyysistä sijaintia yhdessä paikassa.
Datakeskus on suojattu asianmukaisesti normaaliolojen riskejä vastaan mutta ei koko keskuksen tuhoutumisen varalta esimerkiksi luonnonmullistuksen tai ihmisen toiminnan seurauksena. Kaupunginvaltuuston
päätöksen mukaisesti (29.4.2013 § 58) kaupungin ICTinfrastruktuurin kahdentaminen on aloitettu erillään
oleviin datakeskustiloihin, mutta työ on vielä kesken.

Tämän hetkistä toimintavarmuutta liikelaitos pitää hyvänä, vaikka siinä on vielä parannettavaa. Ympärivuorokautisen valvontapalvelun piirissä olevien kriittisten
IT-palveluiden keskimääräinen saatavuus on 99,83 %.
Toimintavarmuudessa on liikelaitoksen mukaan vielä
parannettavaa. Suuria vaatimuksia palveluiden häiriöttömälle toiminnalle asettaa myös Oulun strateginen
linjaus, jonka mukaan sähköisen asioinnin osuus nostetaan 35 %:iin vuoteen 2020 mennessä.
Asiakkaiden kannalta liikelaitoksen merkittävimmät
riskit liittyvät toimintavarmuuteen ja tietojärjestelmien toimivuuteen. Päätelaitteita on kaupungilla noin
16 000 ja sovelluksia yli 250, määrät ovat edelleen
kasvussa. Laitteiden ja lisääntyneiden käyttäjien myötä asiakastuen palvelupyyntöjen määrät lisääntyivät. Niitä tehtiin asiakaspalveluun 58 800 kappaletta
(53 011 vuonna 2012). Kasvua oli 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakastuen tukihenkilöä kohden palvelupyyntöjen määrä oli 6 700, kun edellisenä vuonna
yhteydenottoja oli 5 969. Tilinpäätöksessä esitettiin,
että yhteydenottoja on ollut 8 400. Liikelaitoksen mukaan kyseisen tiedon kohdalla on laskuvirhe ja oikea
määrä on edellä esitetty 6 700. Liikelaitoksen asiakastuessa työskentelee 7 henkilöä, ja palvelupyyntöjen
määrä asiakastuen tukihenkilöä kohden on noussut
12 %. Liikelaitoksen tavoitteena on, että palvelupyyntöjen määrä ei enää kasvaisi.
Oulun Tietotekniikka, palvelupyyntöjen määrä
vuosina 2011–2013
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Lähde: tilinpäätöstiedot vuosilta 2011–2013

Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen
Henkilöstön työhyvinvointi, jaksaminen ja osaamisen
kehittäminen ovat liikelaitoksessa tärkeitä seuranta- ja
kehityskohteita. Toteutuessaan henkilöstöriskit vaikuttavat toiminnallisten riskien lisääntymiseen. Riskejä on
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lähdetty pienentämään kehittämällä työparijärjestelmää ja esimies- ja johtamistoimintaa.
Työparijärjestelmän on nähty ennaltaehkäisevän varsinkin avainhenkilöriskejä. Liikelaitoksessa sitä tullaan
kokeilemaan erilaisilla teknisillä osaamisalueilla ja erikoisosaamista vaativissa tehtävissä. Kaikkiin osaamisalueisiin työparityöskentelyä ei kuitenkaan voida järjestää, sillä oman organisaation henkilömäärää ei
kasvateta nykyistä suuremmaksi.
Henkilöstöä on vakinaistettu vuoden 2013 aikana, ja
sillä on haluttu viestittää hyvästä henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 102 henkilöä. Siitä yli 90 % on asiakkaita lähellä olevassa palvelutuotannossa. Hallinnon ja päällikkötason tehtävien
osuus on alle 10 %.
Liikelaitoksessa ei havaittu henkilöstöön liittyvien riskitekijöiden aiheuttamia oleellisia toiminnallisia vaikutuksia vuonna 2013.
Oulun Tietotekniikan henkilöstömäärän kehitys
vuosina 2009–2013
120
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Oulun Tietotekniikka vastaa tällä hetkellä lähes
70 %:sta koko kaupungin IT-toiminnoista. Asiakkaat
vastaavat käytännössä lopuista reilusta 30 %:sta itse,
yhdessä omien toimittaja- ja palvelukumppaneidensa kanssa. Kokonaislaskutuksen määrä vuositasolla on
noin 16 miljoonaa euroa. Hankinnoissa liikelaitos vastaa siitä, että laitteet ovat kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia kaupungin näkökulmasta. Lisäksi toimitaan usein hankintaprosesseissa teknisenä ja
osin sovellusalueen asiantuntijana. Esimerkiksi matkapuhelinhankinnoissa on otettu aikaisempaa vahvempaa roolia ohjaten varsinaisia laitevalintoja. Tällä
on pyritty alentamaan kustannustasoa aikaisempaan
verrattuna. Valtaosa hankinnoista kulkeekin Oulun
Tietotekniikan kautta, mutta asiakkaat ostavat laitteita
myös suoraan itse. Näihin ostopäätöksiin liikelaitoksessa ei aina pystytä vaikuttamaan. Se nähdään riskinä päätelaitteiden määrän, monipuolisuuden ja teknisen elinkaaren lyhentyessä.

Riskienhallinnan toteutuminen
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toiminnalliset puutteet ja niiden vahingolliset vaikutukset muihin järjestelmiin. Liikelaitoksen mukaan
vuonna 2013 toteutui yksi palvelutoimittajan vastuualueella olevan osa-alueen toimintahäiriö, jolla oli vaikutusta koko Oulun kaupungin tietojärjestelmien toimintaan.
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Lähde: tilinpäätöstiedot vuosilta 2009–2013

Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö
Yhteistyökumppaneiden ja erilaisten toimittajaverkostojen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Oulun Tietotekniikan toimintaa. Palvelusopimuksilla liikelaitos on siirtänyt osan riskeistä ulkoisille toimijoille.
Nämä verkostot toimivat kukin omassa ympäristössään, ja niiden toimintaan vaikuttavat useat tekijät.
Monitoimittajaympäristössä yhdenkin kriittisen osaalueen toimintahäiriö voi vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuden toimintaan. Esimerkiksi käytettäessä ulkopuolisia ohjelmistoja riskeinä ovat ohjelmistojen
haavoittuvuus, haittaohjelmien leviäminen sekä laitteiden ja ohjelmistojen toimintavirheet. Tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä riskeistä suurimpia ovat tietoturvariskit sekä uusien ohjelmaversioiden virheet,

Oulun Tietotekniikassa on kartoitettu riskejä ja edetty
riskienhallintatyössä kaupungin uuden riskienhallinnan toimintamallin ja ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen arvio merkittävimmistä riskeistä sisältyy vuoden
2013 tilinpäätöksessä sisäisen valvonnan selontekoon.
Vuoden 2014 talousarviosta löytyy lyhyt arvio merkittävimmistä riskeistä, joiden arvioidaan uhkaavan talousarviossa asetettuja tavoitteita.
Riskianalyysi päivitettiin kesällä 2013, ja työ jatkuu varautumis- ja toipumissuunnitelmien tekemisellä. Oulun Tietotekniikka on arvioinut sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimivan tyydyttävästi. Suurin osa riskienhallinnasta toteutuu päivittäisinä toimenpiteinä,
valvontana ja varmistuksina. Esimerkiksi toiminnan
seurannassa ja ohjauksessa käytetään sekä taloudellisia että operatiivisia mittareita, joita saadaan Oulun
Tietotekniikan omista sisäisistä järjestelmistä. Asiakkaiden palvelutasoa ja vasteaikoja seurataan säännöllisesti. Myös kriittisiä tietojärjestelmiä valvotaan ympäri vuorokauden.
Riskejä on pyritty liikelaitoksessa pienentämään käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita. Esimerkkinä ovat
auditoinnit, joita on järjestetty muun muassa tieto-
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liikenneverkon ongelmien takia. Lisäksi liikelaitos on
hankkinut konsultointia toimialueympäristöönsä. Tietoliikenneverkoissa on otettu käyttöön niin sanottuja kiinteistökohtaisia verkkoalueita, joilla on pyritty
muuttamaan nykyistä verkkorakennetta vikasietoisemmaksi ja rajaamaan esiintyvien verkko-ongelmien vaikutukset kyseistä kiinteistöä koskeviksi. Myös
laitehuoltoon on kiinnitetty huomiota. Laitehuollon
viiveitä on pyritty parantamaan etähuoltopalveluilla,
esimerkkinä etähuoltopalvelu kaupungin monitoimilaite- ja verkkotulostintoimittajan kanssa.

Riskienhallinta on tärkeässä asemassa myös jatkossa.
Järjestelmät kasvavat ja monimutkaistuvat kasvattaen
riskien määrää ja monimutkaisuutta. Myös erilaiset ulkoiset ilmiöt, esimerkiksi luonnonilmiöt, sähkökatkot,
tietoliikenteen häiriöt ja tahalliset häirintäyritykset, aiheuttavat häiriöitä tietojärjestelmissä. Lisäksi taloudellisen tilanteen heikkeneminen asettaa Oulun Tietotekniikan toimintaan lisää haasteita. Kaupungin on
pystyttävä tuottamaan palvelunsa niukkenevilla taloudellisilla resursseilla. Tietotekniikasta ei ole helppoa säästää toiminnan kärsimättä.

ICT-alan organisaatioissa henkilöstö on toiminnan keskeinen tekijä ja tärkeä voimavara. Tarkastuslautakunta näkee hyvänä asiana, että henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja asia on nähty kehittämiskohteeksi. Työparityyppinen työskentelytapa, jota ollaan Oulun
Tietotekniikassa kehittämässä, nähdään hyvänä ratkaisuna henkilöriskien hallinnassa mutta
myös edistävän henkilöstön osaamista ja parantavan palvelua.
Tietotekniikalla ei ole kaupunkistrategiasta suoraan määriteltyjä toiminnallisia tavoitteita. Perusteluna on, että kaupunkistrategia toteutuu palvelutuotannosta vastaavien palvelualueiden
ja liikelaitosten kautta. Tarkastuslautakunta toteaa, että Oulun Tietotekniikan tulisi asettaa tavoitteita, joilla mitataan toimintavarmuutta, asiakastyytyväisyyttä ja sitä kuinka hyvin liikelaitos pystyy vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
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6 LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN
KEHITTÄMINEN
Lapset ja heidän perheensä muodostavat merkittävän
kunnallisten palvelujen käyttäjäryhmän. Yhteistyörakenteiden kehittäminen ja yhteistyön tehostaminen
lasten ja perheiden palveluissa on siksi ollut yksi keskeinen kehittämiskohde. On todettu, että palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja palveluntuottajien riittämätön yhteistyö voivat heikentää palveluihin pääsyä ja
lisätä kustannuksia. Tällaisia tilanteita muodostuu, kun
lapsi ja perhe käyttävät samanaikaisesti useita palveluja tai palveluntuottajat vaihtuvat lapsen kasvaessa
tai perheen elämäntilanteen muuttuessa.
Suurin osa kaupungin lapsiperheistä voi hyvin, mutta
lähes joka kymmenenteen lapsiperheeseen kasautuu
merkittävää sosiaalista pahoinvointia ja noin joka kymmenennellä nuorella on vaikeuksia jatkaa oppivelvollisuuden jälkeen osaamista kartuttavaan koulutukseen
ja toimeentuloa tuottaviin työsuhteisiin. Lastensuojelun kuormitus ja kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet
viime vuosina. Lasten huostaanotot ja erityisesti teiniikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet. Syynä useimmiten ovat joko nuoren tai hänen vanhempiensa päihde- tai mielenterveysongelmat (Oulun seudun kuntien
lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025).
Lasten ja nuorten asiat on nostettu Oulussa selkeästi esille kaupunkistrategiassa. Strategisten linjausten
taustalla vaikuttaa useita valtakunnallisia ja alueellisia ohjelmia. Yksi näistä on lapsi- ja nuorisopoliittinen
ohjelma, joka on sisällytetty Palvelumalli 2020 asiakirjaan. Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa on siirrytty sektorikeskeisestä toimintatavasta enemmän
asiakaskeskeisyyteen. Käytännössä tällä tarkoitetaan
myös siirtymistä hallintokunta- ja ongelmasuuntautuneesta toimintatavasta yhteisö- ja asiakassuuntautuneeseen toimintatapaan. Sektorirajat ylittävä työ eli
niin sanottu poikkitoiminnallinen yhteistyö tehostaa
yhteistoimintaa eri palvelualueiden välillä. Yhdistymissopimus on myös keskeinen poikkitoiminnallisuuteen
velvoittava asiakirja.
Byströmin nuortenpalvelut on hyvä käytännön esimerkki poikkitoiminnallisesta kumppanuudesta, jossa on toimijoita sivistys- ja kulttuuripalveluista, hyvinvointipalveluista, Oulun työ- ja elinkeinotoimistosta,
seurakunnasta ja kolmannelta sektorilta. Nuoret saavat palvelua ilman erillistä lähetettä tai ajanvarausta.
Auttamassa on monialainen ammattilaisjoukko muun

muassa koulutukseen, ammatinvalintaan, taloudellisiin, terveydellisiin ja harrastustoimintaan liittyvissä
asioissa. Toiminnassa pääpaino on ennaltaehkäisevissä palveluissa.
Byströmin nuorten palveluissa asiakasmäärät ovat
kasvaneet. Vuoden 2013 aikana palveluissa oli 13 810
asiakaskontaktia (ei erillistä asiakasta). Verkkopalvelussa yksilöityjä kävijöitä oli 132 745 ja IRC-Gallerian
chatissa 180 asiakaskohtaamista. Byströmin nuorten
palveluissa, sisältäen nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen asiakkaat, oli yli 10 000 asiakaskontaktia (vuonna 2012 yli 6 000) ja verkkopalveluissa yksilöityjä kävijöitä 109 739. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia
vuoteen 2012, koska tilastointia kehitetään.
Päävastuu lasten- ja nuorten hyvinvoinnin poikkitoiminnallisesta palvelukokonaisuudesta koko kaupunkitasolla on sivistys- ja kulttuuripalveluilla. Lisäksi kaupunginhallituksen johtosäännössä sivistys- ja kulttuuri
– pääprosessin apulaiskaupunginjohtajan erityistehtäviin on määritelty vastaaminen poikkihallinnollisesta
lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja kehittämiseen liittyvien resurssien kohdentamisesta.
Tällä hetkellä sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointipalveluiden välisessä yhteistyössä ollaan tilanteessa, jossa tietojohtamista on ajanmukaisesti kehitetty ja palvelualueiden yhteiset tavoitteet on viety
talousarvioon 2014. Käytännön toimenpiteet on aloitettu, alueellinen toiminta on verkostoitumassa ja ohjattavien palvelukokonaisuuksien kustannukset ovat
laskennassa. Lisäksi sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä
hyvinvointipalvelut kokoontuvat johtoryhmien yhteiskokouksiin kuusi kertaa vuodessa.
Tavoitteena oli arvioida lasten ja nuorten palvelujen
kehittämiseen liitettyjen tavoitteiden toteutumista.
Määritellyt tavoitteet vuodeksi 2013 löytyvät kappaleesta Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Arviointikohteena on kahden palveluprosessin, sivistys- ja
kulttuuri sekä hyvinvointi, välinen yhteistyö lasten ja
nuorten palvelujen kehittämisessä. Hyvinvoinnin osalta tarkastellaan sosiaalitoimea, joka keskittyy niin sanottuun korjaavaan toimintaan ja jossa lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten määrä on usean
vuoden ajan noussut ja raskaimpien palvelujen kus-
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tannukset ovat voimakkaasti kasvaneet. Sivistys- ja
kulttuuripalvelut puolestaan edustaa ehkäisevää toimintaa. Yhteistyöllä tavoitellaan asiakaslähtöisen toiminnan kehittymistä mutta myös merkittävää ta-

loudellista hyötyä. Tavoitteeseen sisältyy riski, että
vanhojen toimintamallien purkamisessa ei onnistuta
ja kustannukset kasvavat.

Elämänkaaripalvelut /Poikkitoiminnallinen yhteistyö

Y&Y

JOHTAMINEN

SIKU

JOHTAMINEN

Elämänkaaripalvelut / poikkihallinnollinen yhteistyö

ERIYTYNEET
PALVELUT pa

HYVE

ERIKOISTUNEET
PALVELUT

LAPSET JA LAPSIPERHEET

perusopetus
varhaiskasvatus
nuorisotyö
liikunta
kulttuuri

Lasten kasvu-ja kehitysympäristöjen tukeminen
Hyvät peruspalvelut
Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy
NUORET
Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun
toteuttaminen

KONSULTOIVAT
TUKIPALVELUT

neuvolat
terveydenhuolto
sosiaalityö
lastensuojelu

PERUSPALVELUT
KAIKILLE

ARJEN
KEHITYSYHTEISÖT

PERHEET,LAPSET JA NUORET

VAIKUTTAVAT PALVELUT, PALVELUKOKONAISUUDET

Lähde: Sivistys- ja kulttuuritoimi 30.9.2013
Sivistys-ja kulttuuritoimi 30.9.2013

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Lasten- ja nuorten palvelujen kehittymistä seurattiin
vuonna 2013 hyvinvointipalveluissa, hyvinvointipalveluiden palvelutuotannossa ja sivistys- ja kulttuuritoimessa. Mittareita on yhteensä viisi.
1.
2.

3.
4.
5.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee
Lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen painopiste siirtyy avohoito- ja avohuoltopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin
Lasten ja nuorten palveluketjun kustannukset
€/alle 18-vuotias eivät kasva vuodesta 2012
Lastensuojelun piiriin tulevien lasten suhteellinen
osuus alle 18-vuotiaista ei kasva vuodesta 2012
Monialaisella yhteistyöllä toteutetut asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit

Tavoitteista ensimmäinen (1) ja viimeinen (5) ovat valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Muut tavoitteet
löytyvät hyvinvointipalveluiden sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden käyttösuunnitelmista ja palvelutuotannon palvelutoimintasuunnitelmasta. Tavoitteiden
toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan lautakunnille. Sivistys- ja kulttuuritoimi ja hyvinvointipalvelut ovat asettaneet yhteistoiminnalle yhden tavoitteen: lastensuojelun piiriin tulevien lasten suhteellinen
osuus alle 18-vuotiaista ei kasva vuodesta 2012.
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1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee (Hyvinvointipalvelut)
Tavoite, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä
suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun, on ollut useiden vuosien ajan valtuustoon nähden sitova tavoite. Se on ollut vaikeasti toteutettavissa, mutta vuonna 2013 tilanteeseen on tullut myönteinen muutos.
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia suhteessa ikäryhmään oli 1,37 %, kun heitä edellisenä vuonna oli
1,73 %. Sijoitettuna oli 610 lasta (515 vuonna 2012).
Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varauksella,
sillä hyvinvointipalveluissa on verrattu vuoden 2012
kanta-Oulun tunnuslukua vuoden 2013 kuntaliitoksen
jälkeiseen Ouluun.
Myönteiseen muutokseen vaikuttaa kaksi tekijää. Ensinnäkin laitoshoidon käyttö on vähentynyt vuoden

aikana noin 30 paikalla. Vähentyminen on tapahtunut
ostopalvelupaikoista omien paikkojen pysyessä ennallaan. Joulukuussa oli omia paikkoja 28 ja ostopalvelupaikkoja 57 aiemman 88 paikan sijasta. Toisena muutokseen vaikuttavana asiana on kuntaliitos. Muissa
yhdistyneissä kunnissa oli kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus alle 18-vuotiaista alun perin jo pienempi
kuin kanta-Oulussa.
Lasta ja perhettä tuetaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla, mutta tilanteen niin vaatiessa lapsi voidaan
sijoittaa asumaan kodin ulkopuolelle. Sijoituksissa laitossijoitusten määrä oli vuoden aikana 23 % ja perhehoidon 77 %. Sijaisperhehoito on ollut Oulussa laitoshoitoa yleisempi sijoitusmuoto jo vuonna 2008.

Sijoitusten hoitomuotojen osuus sijoitusten hoitovuorokausista Kuusikkokunnissa vuonna 2012
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* Perhehoito pitää sisällään toimeksiantoon perustuvan perhehoidon (eli sijoitukset sijaisperheisiin)
ja luvanvaraisen perhehoidon (eli sijoitukset ammatillisiin perhekoteihin)
Lähde: Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

2. Lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen painopiste siirtyy avohoito- ja
avohuoltopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (Hyvinvointipalvelut)
Lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen painopistettä ei saatu siirrettyä kevyempiin avohoidon tai avohuollon palveluihin, vaikka nämä tukitoimet ovat ensisijaisia. Talousarviossa oli tavoite 33,3 % ja toteumaksi
saatiin 31,3 %. Mittaaminen vaatii kehittämistä, sillä
käytössä oleva mittari kuvaa sitä, miten raskaimmissa
palveluissa eurot ovat jakautuneet avo- ja laitospalveluiden kesken prosentuaalisesti.

Tavoitteena on ollut jo pitkään siirtää palveluiden painopistettä strategian mukaisesti pois raskaimmista
palveluista tukemalla lapsia, nuoria ja perheitä kodissa sekä muissa arjen kasvu- ja kehitysympäristöissä
muun muassa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastustoiminnassa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia, perhetyötä, perhekuntoutusta ja tukiperhetoimintaa täytyy tuloksen perusteella edelleen vahvistaa.
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3. Lasten ja nuorten palveluketjun kustannukset €/alle 18-vuotias eivät kasva vuodesta 2012
(Hyvinvointipalvelut)
Taloudelliseksi tavoitteeksi oli vuodeksi 2013 asetettu,
että lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen kustannukset (€/alle 18-vuotias) eivät kasva vuodesta 2012.
Tavoite toteutui. Vuonna 2013 kustannukset olivat

756,80 euroa lasta kohden. Laskua kustannuksissa on
15 % edellisestä vuodesta 2012. Talousarvioon 2013
tavoitetta laskettiin reilusti.

Lasten ja nuorten palveluketjun raskaimmat kustannukset (lastensuojelu ja psykiatria),
euroa /alle 18-vuotias oululainen vuosina 2008–2013
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Lähde: Hyvinvointipalvelut

4. Lastensuojelun piiriin tulevien lasten suhteellinen osuus alle 18-vuotiaista ei kasva
vuodesta 2012 (Hyvinvointipalvelut ja Sivistys- ja kulttuuritoimi)
Tämä oli hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteinen tavoite, jolla seurattiin lasten
ja nuorten palvelujen kehittymistä. Tavoitteelle ei kuitenkaan ollut laskettu numeerista tietoa hyvinvointipalveluissa eli tavoite ei ollut seurannassa. Sivistys- ja
kulttuuripalvelut on raportoinut siitä omalta osaltaan
toimintakertomuksessa 2013. Tavoitteen mittarina on
sivistys- ja kulttuuripalveluiden ennalta ehkäisevät toimet.

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa todetaan tavoitteen
toteutumisesta, että sivistys- ja kulttuuripalveluiden
sekä hyvinvointipalveluiden yhteistyönä aloitettiin lastensuojelullisista syistä kokopäivähoitoon sijoitettujen
lasten perheiden keveämpien tukipalveluiden tarjoaminen sekä käynnistettiin laitoksiin sijoitettujen lasten
kotiutukset kehittämällä kotiutumista vahvistavia palveluja. Lastensuojelun tarvetta ehkäistiin hyvinvointineuvolan ja -koulun toimenpitein sekä vahvistamalla
osallisuutta, perheille suunnattuja sähköisiä palveluja ja perhetyötä.
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5. Monialaisella yhteistyöllä toteutetut asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit
(Hyvinvointipalveluiden palvelutuotanto)
Tavoite kohdistuu hyvinvointipalveluiden palvelutuotantoon ja on valtuustoon nähden sitova. Mittarina oli
uusien toimintamallien käyttöönotto ja palvelurakenteen muutosta kuvaavat mittarit. Tavoitteen voidaan
katsoa toteutuneen, sillä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa on suunniteltu yhteistyössä tavoitteet ja
valmisteltu toimenpideohjelma uusille toimintamalleille kevään 2013 aikana. Esimerkkinä on hyvinvointikoulu, jonka tarkoituksena on hyvinvointioppimisella
kasvattaa ja opettaa lapsia ja nuoria ottamaan vastuuta omista teoistaan. Kokeiltu on myös matalan kynnyksen hyvinvointipistetoimintamallia, laajennettu hyvinvointineuvolatoimintaa koko kaupungin alueelle ja
muodostettu perhetyön yhteistoimintaryhmä vahventamaan varhaista tukea. Yhteisiä mittareita on kehitetty alkuvuodesta.
Tavoitteiden toteutuminen
Hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteistyön kehittäminen on lähtenyt käyntiin, ja
niin sanottua poikkihallinnollista kehitystyötä tehdään
voimassa olevien asiakirjojen Palvelumalli 2020 ja yhdistymissopimuksen mukaan.

Palvelukokonaisuuksien hallinta edellyttää laajaa yhteistä ymmärrystä keskeistä tavoitteista. Ongelmana
tässä arvioinnissa on, että työ on vasta alussa eikä yhteisiä tavoitteita ollut asetettu. Saatuihin tuloksiin on
suhtauduttava varauksella myös kuntaliitoksen ja osittain mittareiden laadun takia. Liittyneiden kuntien tietokannat ovat yhdistyneet vuoden 2013 alusta Oulun
Effica-järjestelmään ja siirtyminen on tapahtunut vaiheittain, joten tarkkaa vertailutietoa edelliseen vuoteen ei ole.
Asetetut tavoitteet toteutuivat kuitenkin kohtalaisen
hyvin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään (alle 18 vuotta) väheni, ja
kustannusten kasvu kääntyi laskuun lasten ja nuorten raskaimmissa palveluissa. Lisäksi yhteistyörakenteiden kehittäminen ja yhteistyö palvelualojen välillä
on edennyt. Syntyi uusia toimintamalleja, laajennettiin
hyvinvointineuvolatoimintaa ja kehitettiin perhetyötä.
Tilanne lasten ja nuorten palveluissa on parempi kuin
aiemmin, sillä strategia ohjaa yhteistyötä ja johtoryhmä on koordinoimassa hallinnonaloja ylittäviä lasten
ja perheiden palveluja. Yhteistyön toimivuutta ei voida arvioida, se nähdään myöhemmin.

Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön asiantuntemus ja ammattitaito nähdään tärkeinä
eri sektoreiden välistä yhteistyötä vietäessä eteenpäin. Hyvänä asiana pidetään sitä, että palvelujen käyttäjiä ja henkilöstöä on otettu mukaan toiminnan kehittämiseen, esimerkkinä Byströmin talo.
Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota eri tahojen palvelujen tunnettavuuteen.
Työntekijöiden yhteistyö toimii usein hallinnonalan sisällä, mutta hallinnonalat ylittävän yhteistyön toteuttaminen edellyttää yhteisistä toimintakäytännöistä sopimista ja strategisella
tasolla luotuja monialaisia yhteistyörakenteita. Muiden toimijoiden palvelujen puutteellinen
tunteminen on todettu merkittäväksi yhteistyön esteeksi myös asiakkaiden mielestä.
Heikossa taloudellisessa tilanteessa riskinä on, että siirretään ehkäisevästä työstä voimavaroja niin sanotulle korjaavalle puolelle silloin kun tarve vaatii. Esimerkiksi lastensuojelun voimavarojen riittämättömyyden seurauksena vaarana on, että sivistys- ja kulttuuritoimeessa tehdään ehkäisevän työn sijasta yhä enemmän korjaavaa työtä.
Tarkastuslautakunnan mielestä mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista nyt on seurattu, eivät
mittaa riittävästi vaikuttavuutta. Lasten ja nuorten palvelujen toteutuksen arvioinnissa olennaista on seurata, miten asiakkaiden hyvinvointi on muuttunut tai palveluntarve vähentynyt.
Ilman näitä tietoja ei tiedetä toiminnan tosiasiallista vaikuttavuutta.
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7 KOULUTUSTAKUU OSANA
YHTEISKUNTATAKUUTA
Suomessa on vuoden 2013 alusta asti ollut voimassa
nuorisotakuu, jonka tarkoituksena on vähentää nuorisotyöttömyyttä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Takuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle
nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy
myös koulutustakuu, jossa jokaiselle peruskoulun
päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
Tässä arvioinnissa tarkastellaan koulutustakuulle asetettujen tavoitteiden toteutumista sivistys- ja kulttuuritoimessa ja sitä, varmistaako koulutustakuu opiskelupaikan jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle
Oulussa. Lisäksi selvitetään, miten etsivä nuorisotyö
ja työpajat ovat edistäneet nuorten pääsyä koulutukseen tai työmarkkinoille.

Koulutustakuulle asetetut tavoitteet
Nuorisotakuuseen liittyvä kokonaisvastuu Oulun kaupungin organisaatiossa on sivistys- ja kulttuuripalveluilla. Strategiseksi tavoitteeksi on asetettu koulutustakuun toteutumisen edistäminen. Tältä osin tavoite
toteutui jo vuoden 2013 välitilinpäätöksessä, jossa sivistys- ja kulttuuritoimi raportoi saaneensa kuvatuksi kaikki oppilaan ohjaukseen liittyvät tehtävät vuosiluokittain. Tavoitteen toteutumista seurataan myös
lisäopetuksen (10-luokat) ja työpajanuorten oppilasmäärän kehityksellä sekä ammatillisen koulutuksen lisäpaikkojen määrillä. Kymppiluokkien oppilasmäärä
oli 94 keväällä ja 75 syksyllä 2013. Määrä väheni, sillä peruutuspaikoille ammatilliseen koulutukseen pääsi paljon oppilaita. Työpajanuorten määrä oli 287 (267
vuonna 2012) ja ammatillisen koulutuksen lisäpaik-

kojen määrä oli 50 Oulun seudun ammattiopistossa
(OSAO). Oppilasmäärille ei ole asetettu määrällisiä tavoitteita, koska on pyritty siihen, että jokaiselle toisen
asteen koulutuspaikan ulkopuolelle jääneelle nuorelle tarjotaan paikka lisäopetuksessa, ammattistartissa
tai muulla tavoin. Tulkintaa voi tehdä myös siten, että mitä pienempi kymppiluokkalaisten määrä on, sitä
paremmin nuoret ovat päässeet lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen.
Koulutustakuulle on asetettu tavoitteita myös tuleville
vuosille. Palvelumallissa 2020 sivistys- ja kulttuuripalvelujen keskeisiin linjauksiin on kirjattu panostaminen
joustavan perusopetuksen ryhmiin, oppisopimuskoulutukseen, lisäopetukseen ja työpajatoimintaan. Lisäksi linjataan, että lukioverkkoa karsitaan tarvittaessa ja lukioiden sisäänottoa säädellään tiukemmin
(50–57,5 %) ottaen kuitenkin huomioon nuorisotakuusta aiheutuvat kokonaiskustannukset. Lukioverkon
tarkastelun yhteydessä selvitetään myös kaksoistutkinnon käytön mahdollisuudet.
Nuoriso- ja koulutustakuun tavoitteiden toteutuminen edellyttää sivistys- ja kulttuuritoimen mukaan yhteistyötä, jossa ovat mukana seudun koulutuspalveluita tarjoavat oppilaitokset, yritykset ja kolmannen
sektorin kumppanit. Koulutustakuun toimien ohella
nuorten sijoittumista on edistänyt nuorten aikuisten
osaamisohjelma, nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut ja kuntoutuspalvelut, mukaan lukien sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä muut nuorten yksilölliset palvelut kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Toimijoita ja erilaisia hankkeita on paljon. Ongelmana on ollut, että päätöksiä ja rahoittajia on useita
eivätkä hankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet ole aina
kohdanneet. Tähän on haettu ratkaisua yhteisillä tapaamisilla, esimerkiksi toisen asteen koulutuksen järjestäjät tapaavat säännöllisesti.

Koulutustakuun toteuttaminen Oulussa
Oulussa peruskoulun päättäneet nuoret ovat sijoittuneet hyvin perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen
viime vuosina. Lukiokoulutuksessa on voitu itse säädellä aloituspaikkojen määrää ja koulutuspaikka on
yleensä järjestynyt lukioihin hakeutuville. Oulun lukioissa oli 4 340 opiskelijaa vuonna 2013. Aloituspaik-

koja lukioihin oli 1 458. Kaikki hakijat pääsivät lukioon
mutta eivät aina sijoittuneet haluamaansa kouluun.
Ammatillisessa koulutuksessa on nuorten paikkoja
Oulussa ja naapurikunnissa noin 7 200. Perustutkinnot
ovat kolmevuotisia eli vuosittaisten aloituspaikkojen
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määrän voi arvioida olevan vähän yli kolmanneksen
kokonaisoppilasmäärästä. Ammatillisessa koulutuksessa on myös jonkin verran lyhyempiä alle kolmen
vuoden koulutuksia, esimerkiksi kotitalousopetus ja
ammattistartti.
Ammatillisen koulutuksen ongelmana on ollut aloituspaikkojen riittämättömyys. Oppisopimuksiakaan ei
ole juuri syntynyt Oulun seudun korkean työttömyyden takia. Hakijoita ammatilliseen koulutukseen on ollut lähes kaksi yhtä aloituspaikkaa kohden. Opiskelupaikkojen niukkuudesta seuraa, että osa ikäluokasta jää
kokonaan vaille toisen asteen tutkintoa.
Koulutukseen pääsyä mitataan indikaattorilla, joka ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden

17–24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavan
ikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä
tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät ole opiskelijoita ja
joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta. Koulutustiedot kerätään tutkintorekisteriin suoraan oppilaitoksilta. Vuonna 2012 oli 9,1 prosenttia 17–24-vuotiaista
koulutuksen ulkopuolella Oulun alueella. Määrä on ollut keskimäärin 2 000 nuorta vuosittain. Koulutuksen
ulkopuolisista suurin osa on opintonsa keskeyttäneitä.
Koulutuksen ulkopuolella olevien 17–24-vuotiaiden
osuus ikäluokastaan on pienempi Oulussa kuin muissa suurissa kaupungeissa (Helsinki, Vantaa, Turku, Espoo). Tampereella tilanne on ollut vastaavalla tasolla
kuin Oulussa.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2005–2012

% vastaavanikäisestä väestöstä
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Koulutustakuun toteuttamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut asetusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukio-opetuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereistä siten, että jatkossa etusijalla
yhteisvalinnassa ovat ne nuoret, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Valinnoissa suositaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia opiskelijoita. Toisaalta koulutuksen keskeyttäneiden ja ammattialaa
vaihtavien hakeutuminen voi merkittävästi heikentyä
uuden pisteytysjärjestelmän myötä. Riskinä on myös
koulutuksen keskeyttävien asema heidän hakeutuessaan uudelleenkoulutukseen.

Lukion ja ammatillisten opintojen lisäksi löytyy myös
muita opiskeluvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen. Perusopetuksen lisäopetusta järjestetään 10-luokilla. Lisäksi
opiskeluvaihtoehtona on ammattistartteja, peruskouluaineiden opiskelua Oulun aikuislukiossa, lukiostartti ja
ammatilliseen koulutukseen valmistavaa ja valmentavaa koulutusta ja muuta valmentavaa opetusta. Näille lyhyemmille lisäkoulutuspaikoille nuori voi hakeutua
silloin kun ei ole saanut haluamaansa opiskelupaikkaa
tai kun nuori haluaa vahvistaa opiskelutaitojaan ja jatko-opintovalmiuksiaan tai lisätä työelämän tuntemustaan.
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Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön kohteena ovat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret sekä
toisen asteen opinnot keskeyttäneet nuoret. Nuoria
ohjautuu etsivän nuorisotyön piiriin lastensuojelusta,
mielenterveyspalveluista ja työ- ja elinkeinotoimistosta. Oppilaitosten ja eri viranomaisten ohjauksen lisäksi palveluun ohjautuu yhä enemmän nuoria vanhempien ja kavereiden kautta.
Oulussa etsivä nuorisotyö toimii osana Byströmin nuorten palveluja. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat oppilaitokset, työpajat, kolmannen sektorin toimijat, seurakunnat,
työ- ja elinkeinotoimisto sekä sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotoimet. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä
työskentelee Byströmin nuorten palveluiden chatissa.
Vuoden 2013 aikana etsivään nuorisotyöhön ilmoitettiin noin 700 nuorta. Eniten ohjauksia tuli toisen asteen
ammatillisesta koulutuksesta.
Toiminnassa tavoitteena on, että yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii, mahdollisimman monta ilmoitetusta nuoresta tavoitetaan ja nuoria saadaan ohjattua
eteenpäin. Vuonna 2013 seurannassa olleesta etsivään nuorisotyöhön ilmoitetusta 703 nuoresta tavoitettiin 633. Nuorista tavoitettiin noin 90 % ja eteenpäin saatiin ohjattua 72 %. Nuoret ovat ohjautuneet
työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin, työkokeiluun,
kouluun, armeijaan ja sosiaalitoimen palveluihin.
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jossa työskennellään myös maahanmuuttajanuorten kanssa.
Maahanmuuttajien mahdollisuudet päästä eri palveluiden piiriin riippuu paljon siitä, missä lapsuuden
vaiheessa Suomeen tullaan. Peruskoulun Suomessa
käyneiden maahanmuuttajanuorten on helpompi sijoittua kuin oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleiden. Maahanmuuttajanuorten sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ei seurata
erikseen.
Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke Mano on ollut käynnissä vuosina 2010–2013. Hankkeella on autettu 16–25-vuotiaita maahanmuuttaneita nuoria

löytämään heille soveltuva opiskelu-, harjoittelu- tai
työpaikka. Projektirahoitus on päättynyt syyskuun lopussa, ja palvelu on siirtynyt osaksi etsivää nuorisotyötä lokakuun alusta lähtien. Mano -hankkeen aikana
ohjauksessa kävi noin 70 % maahanmuuttajanuorista (220 /300). Suomenkielisten nuorten syrjäytymisprosentti (Tilastokeskus 2012) on 3,7 ja vieraskielisillä
se on keskimäärin 20. Syrjäytymisriski on yli viisinkertainen.

Työpajatoiminta
Työpajatoiminta on yksi toisen asteen koulutusta vailla oleville nuorille suunnattu tukimuoto. Syksyllä 2013
valmistui nuorten pajakeskus, jossa toimivat nuorten
työpajat sekä erityiskoulun pajaluokat. Työpajatoimintaa on lisäksi uuden Oulun kaupunginosissa. Nuorten
pajatoiminnassa oli yhteensä 337 nuorta joista työpajajaksoilla 287 (vuonna 2012, 267). Seuranta-ajankohtana (yksi vuosi) pajajaksolla olleista nuorista 58,9 %
oli sijoittunut työhön, koulutukseen tai muuhun ohjattuun toimintaan. Työttömänä oli 28,6 % nuorista.
Nuorisopalveluista saadun tiedon mukaan koulutukseen sekä muuhun ohjattuun toimintaan sijoittuneiden määrä kasvoi. Samalla raportoidaan, että työhön
sijoittuneiden ja työttömänä olleiden nuorten määrä väheni. Luvut ovat suuntaa antavia, sillä seurannassa eivät ole mukana kaikki nuoret. Työpajatoimintaan
kuuluvasta yksilöllisestä valmennuksesta hyötyvät eniten toisen asteen opintonsa keskeyttäneet, mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivät sekä asenteeltaan
kouluvastaiset.
Työpajoilta saadun tiedon mukaan nuorten työpajajaksot ovat kuluneen vuoden aikana lyhentyneet, pajoille on ohjautunut haastavampia nuoria ja jatkosijoittuminen työhön on heikompaa. Kevään aikana
muun muassa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston organisaation muutos vähensi nuorten ohjautumista työpajoille. Nuorten palvelut lakkautettiin ja
tilalle tuli kolme eri palvelulinjaa. Myös lakiin julkisista
työvoimapalveluista tulleet muutokset vaikeuttivat alkuvuodesta nuorten sijoittumista. Lain tulkinta oli kirjavaa ja käytännöt epäselvät. Tilanne on kuitenkin suurimmaksi osaksi korjautunut syksyn 2013 aikana.
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Koulutustakuun toteutuminen Oulussa syksyllä 2013
Syyskuun lopussa 2013 on koottu uusin tieto koulutustakuun toteutumisesta Oulussa. Silloin oppilaitosten pitää kirjata opiskelijatiedot Opetushallituksen
järjestelmään, ja silloin myös peruskoulun opinto-ohjaajat näkevät omien oppilaidensa tilanteen eli onko
nuori vastaanottanut tai perunut saamansa opiskelupaikan. Opinto-ohjaajat tekevät koonnin ja ovat myös
yhteydessä koulutuksen ulkopuolelle jääneisiin nuoriin. Tilanne oppilaitoksissa ja esimerkiksi lisäopetuksessa elää hyvin pitkälle syksyyn.
Oulussa peruskoulun päättäneistä 2 186 nuoresta vuonna 2013 haki ensisijaisesti lukioon 56,8 %,

ammattikouluihin 40,9 % ja muuhun koulutukseen
2,4 %. Muulla koulutuksella tarkoitetaan 10-luokkaa,
ammattistarttia, ammatilliseen koulutukseen valmentavia ja valmistavia koulutuksia, lukiostarttia, kansanopistoja, kotitalousopetusta ja opiskelua ulkomailla.
Kaikki 9. luokkalaiset hakivat johonkin koulutukseen.
Heistä sijoittui lukiokoulutukseen 56,4 %, ammatillista
perustutkintoa suorittamaan 35 % ja muuhun koulutukseen 8 %. Ilman koulutuspaikkaa jäi 0,5 % ja nuorista vain pieni osa, 0,1 %, jäi tavoittamatta.

Peruskoulun päättäneiden hakeutuminen jatkokoulutukseen (9.luokat)
Seuranta 2013

Hakijat

%

Sijoittuneet

Lukiokoulutus
Muut koulutukset *
Ei hakenut mihinkään koulutukseen
Ei tietoa
Yhteensä

Erotus
(sijoittuminenensisijainen
hakutoive)

(henkilöä)

(henkilöä)
Ammatillinen perustutkinto

%

-127

893

40,9

766

35,0

1 241

56,8

1 232

56,4

-9

52

2,4

174

8,0

122

0

0,0

11

0,5

11

0

0,0

3

0,1

3

2 186

100

2 186

100

0

Taulukon tiedot koonnut opinto-ohjaaja Ruut Pasanen
*
10.luokka, ammattistartti, ammatilliseen valmentavat ja valmistavat koulutukset, lukiostartti, kansanopistot, kotitalousopetus ja opiskelu ulkomailla.

Oulussa perusopetuksen 10-luokat ovat Pohjankartanossa, lisäksi erityiskouluissa on omat kymppiluokkajärjestelynsä. Kaupungin 10-luokilla on opiskelupaikka jokaiselle peruskoulun päättäneelle oululaiselle,
jolla ei ole muuta opiskelupaikkaa. Tämä linjaus on
tehty aiemmin opetustoimessa. Lisäopetukseen voidaan ottaa samana tai edellisenä vuonna perusopetuksen päättäneitä nuoria. Muita vaihtoehtoja ovat
erilaiset ohjaavat ja valmentavat koulutukset (ns. ammattistartti) ammattioppilaitoksissa, kotitalousopetus (talouskoulu) ja lukiostartti aikuislukiossa. Vaihtoehtona ovat myös Pohjola-opiston kymppiluokka ja
kansanopistojen erilaiset opintolinjat. Opinto-ohjaajalta saadun tiedon mukaan 10-luokalle pääsy oli ensimmäinen toive kahdeksalla oppilaalla ja 10-luokalle sijoittui 86 oppilasta. Kymppiluokkalaisten tämän

päivän lukema kertoo, että edelleen on paljon peruskoulun päättäneitä oppilaita, jotka jostakin syystä eivät päässeet aloittamaan opiskelua lukiossa tai ammattioppilaitoksessa. Myönteisenä asiana todetaan,
että pääsääntöisesti jokainen kymppiluokkalainen, joka suorittaa opinnot loppuun, on parantanut osaamistaan eri aineissa.
Seuraavassa taulukossa on tietoja viime keväältä 2013
10-luokilta päässeiden sijoittumisesta. Mukana ovat
kaikki kaupungin kymppiluokkalaiset Pohjankartanosta, Pöllönkankaalta sekä erityiskoulujen kymppiluokkalaiset Leinonpuiston yksiköstä ja Laivakankaalta. Lukuvuonna 2013–2014 Pöllönkankaalla ei ole ollut
kymppiluokkaa.
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10.luokkalaisten hakeutuminen jatko-opintoihin 2013
Hakutoive
keväällä 2013

%

Sijoittuminen
20.9.2013

(henkilöä)

43

60,6

-9

14,1

9

12,7

-1

12,7

15

21,1

6

52

73,2

Lukiokoulutus

10
9

Ei hakenut mihinkään koulutukseen
Yhteensä

Erotus
(sijoittuminenhakutoive )

(henkilöä)

Ammatillinen perustutkinto
Muut koulutukset *

%

0

0,0

4

5,6

4

71

100

71

100

0

Taulukon tiedot koonnut opinto-ohjaaja Ruut Pasanen
*
ammattistartti, lukiostartit, ammatilliseen valmentavat, kansanopisto, muut koulutukset (tai työharjoittelu)

Koulutustakuu varmistaa Oulussa opiskelupaikan jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle koulun päätösvaiheen jälkeen. Noin 60 % oululaisnuorista suuntaa lukioon ja 40 % valitsee ammattiopiston. Etsivä
nuorisotyö tavoittaa 90 % nuorista, jotka ovat ilman
jatko-opiskelupaikkaa tai keskeyttävät toisen asteen
opinnot. Eteenpäin saadaan ohjattua noin 70 % nuorista. Työpajatoiminnan seurannassa olleista nuo-

rista noin 60 % oli sijoittunut työhön, koulutukseen
tai muuhun ohjattuun toimintaan. Näyttää siltä, että
nuoret saadaan tavoitettua hyvin mutta kaikkia nuoria
ei saada aktivoitua. Etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan vaikutusta nuoren elämään on vaikea arvioida. Työn vaikuttavuutta ja arvoa ei voida mitata tavallisilla määrällisillä mittareilla.

Koulutustakuun osalta Oulun seudulla pystytään hyvin takaamaan nuorelle toisen asteen
koulutuspaikka peruskoulun päätösvaiheen jälkeen. Koulutustakuu on toteutunut syksyllä
2013, ja peruskoulunsa päättäneistä oululaisista nuorista lähes kaikille järjestyi jatkokoulutuspaikka. Tarkastuslautakunnan mielestä selvitykset antavat hyvän kuvan tehdystä työstä.
Siirtymät perusopetuksesta toiselle asteelle näyttävät toimivan koulunsa päättäneiden nuorten kohdalla. Lukioonottoa voidaan itse säädellä ja kymppiluokille pääsevät kaikki jotka haluavat. Ongelmana on, että ammatillisessa koulutuksessa paikkoja ei ole kaikille halukkaille.
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8 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY,
PELASTUSTOIMI
Valtakunnallisista onnettomuuksien ehkäisyn velvoitteista ja tavoitteista
Pelastuslaitoksen tehtävät on määritelty pelastuslaissa
ja -asetuksessa. Vuonna 2011 voimaan tulleen uuden
pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ehkäisyssä keskeistä on tulipalojen ja muiden
onnettomuuksien määrän vähentäminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen rajoittaminen. Laissa määritellään
aiempaa selkeämmin jokaisen ihmisen ja yhteisön velvoitteet turvallisuuden ylläpitämisessä ja eri tahojen
vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. Uuden lain mukaan onnettomuuksien ehkäisy perustuu
aikaisempaa selkeämmin onnettomuusriskeihin. Uusi
toimintatapa vaatii määrätietoista suunnittelua yhdessä muiden onnettomuuksien ehkäisyyn osallistuvien
tahojen kanssa sekä riskien arvioinnin, toimintamenetelmien ja seurannan kehittämistä.
Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn tehtävät
ovat varautumisvelvollisten ohjaus, valistus ja neuvonta, varautumisvelvollisten vastuiden ja tehtävien
noudattamisen valvonta, nuohouspalvelujen järjestäminen ja nuohousvelvoitteen toteutumisen valvonta, palontutkinta sekä yhteistyö viranomais- ja muiden tahojen kanssa onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä
aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat ja palvelut ja niiden taso.
Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Alueen pelastustoimi
päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä.
Valvontatehtävän toteuttamista varten pelastuslaitoksen on laadittava palvelutasopäätökseen perustuva
valvontasuunnitelma, jossa määritetään suoritettavat
palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä
kuvataan, miten valvontasuunnitelman toteutumista
arvioidaan.
Myös Sisäisen turvallisuuden ohjelmalla (STO III 2012–
2015), Pelastustoimen strategialla 2025 (Sisäasiainministeriö 2012) ja sisäasiainministeriön asettamilla
tavoitteilla ohjataan pelastuslaitosten toimintaa. Pelastustoimen strategiassa onnettomuuksien ehkäisyn
päämääränä on, että onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja että onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti.

Palvelutasopäätöksessä kuvataan konkreettisesti ne
palvelut, joita pelastuslaitos tuottaa. Päätöksessä on

Oulun kaupungin strategiset tavoitteet ja Oulun turvallisuusohjelma 2013–2016
Uuden Oulun vuoden 2013 talousarvioon sisältyneissä siirtymäkauden strategisissa linjauksissa kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita olivat väestön elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveydentilan
paraneminen, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut sekä
uuden kunnan turvallisuuden varmistaminen. Viimemainittua tavoitetta toteutetaan Oulun turvallisuusohjelmalla vuosiksi 2013–2016. Valtuusto on merkinnyt sen tiedoksi toukokuussa 2013. Ohjelman mukaan
kotitapaturmien ehkäisy liittyy kotisairaanhoidon toimintaan sekä pelastuslaitoksen valvontatyöhön ja turvallisuusviestintään. Palotarkastusten yhteydessä voi-

daan kiinnittää asukkaiden huomiota tapaturmien
ehkäisyyn, ja palotarkastajilla on mahdollisuus suositella tapaturman vaaraa aiheuttavien puutteiden ja vikojen korjaamista.
Elokuussa 2013 hyväksytyssä uudessa kaupunkistrategiassa Oulu 2020 on strategisena tavoitteena, että
vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti. Yhtenä indikaattorina on kotona tarvitsemiensa palvelujen tukemana asuvien osuus 75 vuotta
täyttäneistä. Vuoden 2016 tavoitetilana on, että heistä 92 % asuu kotona.
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Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimet onnettomuuksien ehkäisyssä
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on voittoa tavoittelematon liikelaitos osana Oulun kaupungin organisaatiota ja tuottaa pelastustoimen lakisääteiset palvelut 12 kunnasta muodostuvalla toimialueellaan.
Uuden Oulun muodostaminen ei ole juurikaan vaikuttanut pelastuslaitoksen toimintaan, koska se on tapahtunut pelastustoimialueen sisällä.
Liikelaitoksen tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat
onnettomuus- ja vaaratilanteiden edellyttämä kiireellinen pelastustoiminta sekä tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy yhteistyössä yritysten, laitosten, yhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden
kanssa. Liikelaitos on organisoitu kolmeen tulosalueeseen eli pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä riskienhallintaan, joka vastaa turvallisuusviestinnästä,
valvonnasta, nuohouspalveluista, varautumisesta ja
tiedottamisesta. Pelastustoimialueen pinta-ala on noin
23 150 km² ja asukasmäärä noin 280 000 josta Oulussa yli
190 000 asukasta. Pelastustoimen tehtäviä hoidettiin
viime vuonna 23 paloasemalta. Vakinaista päätoimista henkilöstöä oli pelastuksen tulosalueella riskienhallinta mukaanlukien vuoden lopussa 194 työntekijää
(edellisenä vuonna 198) ja koko liikelaitoksessa 241
työntekijää (edellisenä vuonna 235).

Palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma
Oulu-Koillismaan pelastustoimen vuosia 2013–2016
koskevassa palvelutasopäätöksessä on otettu huomioon uuden pelastuslain velvoitteet ja valtakunnalliset
turvallisuusstrategiat ja -ohjelmat. Valmistelun yhteydessä on todettu, että edelliseen palvelutasopäätökseen verrattuna onnettomuusuhkien tarkastelussa on
aiempaa enemmän kiinnitettävä huomiota muun muassa luonnon ääri-ilmiöistä, maanalaisesta rakentamisesta ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien riskien hallintaan.
Palvelutasopäätökseen sisältyy turvallisuusviestinnän
(valistus, neuvonta ja koulutus) vuosisuunnitteluvelvoite asemapaikoittain ja toimenpiteet kohderyhmittäin, nuohouspalvelujen järjestäminen, onnettomuuksien syiden seuranta ja palontutkinta sekä muu
onnettomuuksien ehkäisy kuten turvallisuussuunnittelu, kotitapaturmien ehkäisy ja oppilaitosturvallisuuden edistäminen.
Pelastuslaitoksen velvollisuus on valvoa alueellaan
pelastuslain säädösten noudattamista tekemällä palotarkastuksia ja muita toimenpiteitä valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa päätetään

palotarkastuskohteista, tarkastusten määräväleistä ja
toteuttamistavasta. Vuonna 2013 on otettu käyttöön
auditoiva valvontamalli, jossa keskitytään johdon ja
henkilöstön turvallisuusasenteisiin ja menettelytapoihin fyysisten rakenteiden tarkastamisen sijasta. Pelastuslaitoksen mukaan uudentyyppinen valvonta vie
enemmän työntekijöiden aikaa mutta on vaikuttavampi kuin aiempi toimintatapa. Henkilöstön erikoistuminen on kompensoinut työntekijämäärän vähentymistä.
Valvontatyöhön päätoimisesti osallistuvia palotarkastajia on yhteensä 14. Palotarkastajat on sijoitettu eri
puolille pelastustoimialuetta yhdeksälle paloasemalle siten, että ajomatkat valvontakohteisiin pysyisivät
mahdollisimman lyhyinä. Laskennallisesti yhtä tarkastajaa kohden on 1,5 miljoonaa kerrosneliömetriä ja
20 000 asukasta.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos pitää hyvänä sitä, että pelastuslaitokselle kuuluvaa valvontatyötä tehdään
sen itsensä laatiman valvontasuunnitelman pohjalta eikä pelkästään valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Tietoja kohteista saadaan muun
muassa kullakin alueella toimivalta palotarkastajalta,
ja kohteiden tarkastusvälit määritellään riskiperusteisesti.

Onnettomuuksien ehkäisyn toteutuminen
vuonna 2013
Vuoden 2013 talousarviossa onnettomuuksien ehkäisyn strategisiksi tavoitteiksi oli asetettu ”Asumisen turvallisuus ja väestön hyvinvointi ja turvallisuus paranevat” ja ”Valvontatyö, turvallisuusviestintä ja neuvonta
vähentävät pelastustoimen hälytystehtävien määrää”.
Asumisen turvallisuuteen ja väestön hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyvissä tavoitteista turvallisuusselvitykset hoito- ja huoltolaitoksiin sekä tuetun asumisen kohteisiin oli laadittu 93-prosenttisesti, kun tavoitteena oli 100 %. Sammutuslaitteistojen ja muiden
toimenpiteiden toteutumisprosentti oli 56; vertailukelpoista tietoa edellisen vuoden toteumasta ei ole
käytettävissä. Vanhusväestön asumisen turvallisuutta
lisääviä käyntejä ei aloitettu vielä vuonna 2013.
Valvontatyön toteuma oli 1 323 palotarkastusta
(88 %), kun tavoitteena oli tarkastaa 1 500 kohdetta. Valvontasuunnitelman mukaan määrävälein tarkastettavia kohteita on noin 1 350 kappaletta vuodessa.
Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 24 962 henkeä eli
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9 % alueen väestöstä, kun tavoitteena oli tavoittaa
10 %. Koulut toteuttivat sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisia minimiharjoituksia noin 41-prosenttisesti (tavoite > 80 %). Uusi toimintamalli otettiin
käyttöön viime vuonna. Siinä koulut ovat vastuussa harjoituksista, mutta pelastuslaitoksen tehtävänä
on kouluttaa niitä ja valvoa harjoitusten toteuttamista. Mallin arvioidaan olevan täysipainoisesti käytössä
syksystä 2014 lähtien.

Viime vuoden tavoitteiden toteutumista vaikeutti pelastuslaitoksen mukaan auditoivan valvontamallin ja
valvontamaksun käyttöönotto keväällä. Molemmat
vaativat käynnistysvaiheessa ylimääräistä työtä, samoin Raksilan paloaseman sisäilmaongelmat ja niistä
seurannut muutto korvaaviin tiloihin. Toimintaa priorisoitiin määrävälein tehtävään valvontaan, asiakasnäkökulmasta välttämättömään valvontaan ja neuvontaan
sekä turvallisuusviestintään. Tämän vuoksi liikelaitos
myös siirsi vanhusväestön asumisturvallisuutta lisäävien valvontakäyntien ja omavalvonnan käyttöönoton
vuodeksi 2014.

Vuonna 2013 tarkastuksien ja tavoitettujen henkilöiden
määrä väheni noin viidenneksellä edelliseen vuoteen
verrattuna, sillä vuonna 2012 palotarkastuksia tehtiin
1 660 kpl ja turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 30 682
henkeä, 11 % alueen väestömäärästä. Vuosina 2008–
2011 turvallisuusviestintä on tavoittanut 8–10 % väestöstä. Valtakunnallisesti tavoitteena on ollut tavoittaa
valistus- ja neuvontapalveluilla 20 % väestöstä. Aluehallintovirastojen suorittaman toimialansa peruspalvelujen arvioinnin (Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014) mukaan tavoitteeseen pääsi
viime vuonna puolet pelastuslaitoksista. Jossain määrin eroja saattavat selittää tilastointikäytännöt.

Sekä valtakunnallisena että pelastuslaitoksen omana
tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen. Samanaikaisesti väestömäärän ja rakennetun kerrosalan kasvu lisäävät pelastustoimen ja ensihoidon
tehtäviä. Pelastuslaitoksen mukaan Oulu-Koillismaalla
väestömäärä on kasvanut vuodesta 2004 noin 31 500
henkeä ja rakennettu kerrosala noin 1,5 miljoonaa kerrosneliömetriä. Osan tehtävämäärien vuotuisista vaihteluista selittävät luonnonolot.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen hälytystehtävät vuosina 2010–2013
2010

2011

2012

2013

Muutos ed.v.
kpl

Muutos ed.v.
%

Muutos 3 ed.v.
keskiarvoon %

-10,4

-12,2

Rakennuspalot ja
rakennuspalovaara

279

278

270

242

-28

Liikenneonnettomuudet

627

590

541

647

106

19,6

10,4

Maasto- ja metsäpalot

138

131

64

163

99

154,7

46,8

1 319

1 371

1 283

1 326

43

3,4

0,1

904

1 102

901

1 070

169

18,8

10,4

3 267

3 472

3 059

3 448

389

12,7

5,6

Tarkastus- ja varmistustehtävät
Muut tehtävät
Lakisääteiset tehtävät
Ensivastetehtävät

1)

Tehtävät yhteensä

967

972

725

876

151

20,8

-1,4

4 234

4 444

3 784

4 324

540

14,3

4,1

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan ensihoidon palvelujärjestelmässä ensimmäisenä tilanteeseen tai onnettomuuspaikalle lähetettävissä olevaa toimintayksikköä, joka antaa ensiapua eikä osallistu kuljetukseen. Pelastuslaitoksella on sopimukset palvelun tuottamisesta sairaanhoitopiirin kanssa.
1)

Tavoite onnettomuuksien vähenemisestä ei toteutunut viime vuonna, sillä hälytyksien kokonaismäärä kasvoi 540:llä (+14,3 %) ja ilman ensivastehälytyksiä 389:llä (+12,7 %) verrattuna vuoteen 2012, jolloin
sateinen kesä vähensi onnettomuuksia. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat kuitenkin vähenivät 28:lla eli
noin 10 %. Hälytystehtävien määrää nostivat erityisesti
huhtikuun jääpatotulvat, kesän ja pitkän syksyn maastopalot, loppuvuoden myrskyistä aiheutuneet vahingontorjuntatehtävät sekä liikenneonnettomuudet.
Ensivastetehtävien määrän kasvuun vaikuttaa osaltaan se, että toimintaa oli vuoden lopussa kymme-

nessä kunnassa alkuvuoden kahdeksan kunnan sijasta. Automaattisten paloilmoittimien tarkistustehtävät
ja ensivastetehtävät muodostivat noin puolet kaikista tehtävistä.
Myös kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna hälytystehtävien määrä lisääntyi. Myönteistä on
rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen väheneminen usean vuoden ajan, viime vuonna noin 12 % kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Peruspalvelujen arviointiraportin mukaan kehitys on ollut
samansuuntainen koko maassa.
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Yhtenä selittävänä tekijänä hälytyksissä on tarkistusja varmistustehtävien määrä, joka Oulu-Koillismaalla
on pysynyt samalla tasolla usean vuoden ajan. ERHEmaksun käyttöönotolla automaattisten paloilmoitti-

mien tuottamat (usein aiheettomat) tarkistustehtävät
ovat valtakunnallisesti vähentyneet. Oulu-Koillismaalla on tehostettu maksujen perintää viime vuoden lopulla.

Hälytystehtävät 1 000 asukasta kohden vuosina 2010–2013
2010
Oulu-Koillismaa
ilman ensivastetehtäviä
Koko maa
ilman ensivastetehtäviä

15,6

2011

2012

16,2

2013

13,7

15,4

Muutos ed.v.
kpl

Muutos ed.v.
%

Muutos 3 ed.v.
keskiarvoon %

1,8

13,0

1,7

12,1

12,7

11,0

12,3

1,3

11,5

3,2

20,5

21,3

18,7

19,2

0,5

2,7

-4,8

15,5

16,0

13,8

14,4

0,6

4,3

-4,6

Vuonna 2013 Oulu-Koillismaan toimialueen hälytysmäärä oli 15,4 hälytystä 1 000 asukasta kohden ja ilman ensivastehälytyksiä 12,3 tehtävää 1 000 asukasta
kohden. Kaikkien hälytysten määrä kasvoi 13,0 % (ilman ensivastehälytyksiä 11,5 %) edellisestä vuodesta.
Oulu-Koillismaalla asukaslukuun suhteutettu hälytys-

tehtävien määrä on ollut maan alhaisimpia usean vuoden ajan, mutta kasvu oli viime vuonna suurempi kuin
koko maassa keskimäärin. Peruspalvelujen arviointiraportin mukaan hälytysmäärien kasvu koko maassa on
seurausta vahingontorjuntatehtävien suuresta määrästä.

Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportin 2013 mukaan valistuksen ja neuvonnan oli määrä tavoittaa 20 % väestöstä. Pelastuslaitoksista tavoitteeseen ylsi puolet. Kun koko maan toteuma oli 17 %, Oulu-Koillismaan alueella jäätiin 9 %:iin.
Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2013. Onnettomuuksien ehkäisytyö on yksi pelastustoimen avaintehtävistä, ja tarkastuslautakunnan mielestä sen resurssit tulee turvata erilaisista muutostilanteista
huolimatta. Lautakunnan näkemyksen mukaan Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelutasopäätöksessä ja valvontasuunnitelmassa näkyvät hyvin valtakunnalliset onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteet.
Tarkastuslautakunta arvioi, että pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen kohdistama työ on osaltaan vaikuttanut rakennuspalojen vähenemiseen.
Asumisen turvallisuutta koskeva tavoite on kuitenkin edelleen ajankohtainen.
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9 ESTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN
Esteettömyyden määrittely
Rakennetun ympäristön esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen ympäristön toteuttamista kaikille soveltuvana. Esteettömyys on muun muassa helppoa
pääsyä rakennuksiin ja toimimista ja asumista niissä,
palvelujen saavutettavuutta, turvallista ja vaivaton-

ta liikkumista kaduilla ja yleisillä alueilla, portaatonta
siirtymistä paikasta toiseen ja liikennevälineisiin, selkeitä ohjeita ja opasteita, hyviä valaistusratkaisuja, visuaalisesti selkeää ja helposti hahmotettavaa ympäristöä sekä hyvää kuunteluympäristöä.

Esteettömän kaupunkiympäristön periaatteet1)

KATKEAMATTOMAT
KULKUREITIT

Rakennusten
esteettömyys
asuinrakennukset,
julkiset rakennukset,
kaupat, pankit, hotellit
yms.

Liikenteen estettömyys
joukkoliikenne,
pysäkkien sijainti ja muotoilu,
palveluliikenne,
matalalattiabussit

SAAVUTETTAVUUS
Yleisten alueiden
esteettömyys
jalankulkualueet,
puistot, ylelliset alueet

TASA-ARVOISET LIIKKUMISMAHDOLLISUUDET
1)
Helsinki kaikille. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ajalle 2005-2010.
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2005:7.

Esteettömyys edistää monia yhteiskunnallisia tavoitteita kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasaarvoisuutta, kuntalaisten hyvinvointia, itsenäistä ja
omatoimista selviytymistä, kestävää kehitystä ja kaikille soveltuvan, paremman elinympäristön suunnittelua. Esteettömyyden kehittämisellä varaudutaan
väestön ikääntymiseen ja turvataan myös liikenteen
turvallisuus ja toimivuus. Rakennettu ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta
toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Yleinen käsitys on, että kun suunnittelussa huolehditaan erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeista, syntyy
samalla kaikille soveltuvia rakennuksia ja ympäristöä.
Esteettömyyden vaatimus pohjautuu Suomen perustuslain yhdenvertaisuutta ja terveellistä ympäristöä
koskeviin säännöksiin sekä maankäyttö- ja rakennus-

lakiin ja -asetukseen. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on velvoittavia määräyksiä, jotka koskevat
uudisrakentamista. Korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan osittain.
Myös valtionhallinto ja etujärjestöt ovat pitäneet esillä esteettömyyttä. Liikenne- ja viestintäministeriö on
vuonna 2003 laatinut Kohti esteetöntä liikkumista –esteettömyysstrategian ja opetusministeriö liikuntapaikkojen rakentamista koskevaa ohjeistusta. Esimerkiksi
Invalidiliitto ry:n Esteeton.fi -sivuilla on suunnitteluohjeita rakentamiseen ja remontointiin.
Uuden Oulun alueella on sovellettu vielä vuonna 2013
kunkin kunnan entistä rakennusjärjestystä. Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä todetaan, että rakentamisessa tulee ottaa huomioon liikuntarajoitteisten
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ja muiden vastaavien erityisryhmien edellyttämät ratkaisut.
Oulun kaupunginhallitus on vuonna 2009 hyväksynyt
Passeli kaupunki kaikille -esteettömyysstrategian ja

toimintaohjelman, joiden tavoitteena on edistää esteettömyyttä. Jo ennen strategiaa kanta-Oulussa on
muun muassa tehty hissiselvitys, kartoitettu esteettömyyttä Kaukovainiolla ja Höyhtyällä sekä toteutettu
joukkoliikenteen esteettömyysprojekti.

Passeli kaupunki kaikille -esteettömyysstrategian tavoitteet
Esteettömyysstrategia Passeli kaupunki kaikille valmistui kesällä 2009. Oulun kaupunginhallituksessa
strategia ja toimintaohjelma merkittiin tiedoksi syyskuussa 2009 ja lähetettiin tiedoksi ja noudatettavaksi mahdollisuuksien mukaan kaikille hallintokunnille.
Päätöksessä edellytettiin raportointia toimintaohjelman toteutumisesta vuosittain kaupunginhallitukselle.
Oulun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuodelta 2007 oli käytettävissä strategiaa laadittaessa, sen
sijaan Ikääntymispoliittiset linjaukset on laadittu vasta vuonna 2010. Strategiatyötä varten selvitettiin kanta-Oulun rakennetun ympäristön esteellisyyttä. Esteet
olivat tyypillisiä kaupunkirakenteessa esiintyviä ongelmia, esimerkiksi korkeita reunakiviä, portaita, paikoin
heikkoa katujen valaistusta ja puutteellisesti merkittyjä katutöitä. Ongelmia aiheuttivat myös muun muassa joukkoliikenteen äänikuulutusten puuttuminen.
Talvisin lumikinosten kasaaminen inva-paikoille tai totutuille jalankulkureiteille vaikeutti liikkumista.
Esteettömyysstrategian keskeiseksi tavoitteeksi oli
asetettu, että Oulusta tehdään liikkumisesteetön vuoteen 2020 mennessä rakentamalla ja parantamalla
kaupungin yleisiä alueita, julkisia ja yksityisiä palvelurakennuksia, asuinrakennuksia sekä joukkoliikenteen
ratkaisuja esteettömiksi ja turvallisiksi kaikille ihmi-

sille. Lisäksi tavoitteena oli muun muassa, että kunnossapidolla varmistetaan alueiden ja rakennusten
käyttökuntoisuus, esteettömyyden toteutus perustuu
käyttäjien esteettömyystarpeisiin ja että suunnittelu
tehdään käyttäjäkeskeisesti ja vuorovaikutteisesti.
Esteettömyysstrategian toimintaohjelmassa oli toimenpide-esityksiä maankäytön, tilojen ja väylien
suunnitteluohjeiden sekä rakentamisen ja ylläpidon
käytäntöjen kehittämiseen. Koulutusta ja sidosryhmäyhteistyötä pidettiin tarpeellisena lisätä. Toimintaohjelmassa esitettiin myös poikkihallinnollista
esteettömyysprojektia vuosiksi 2010–2020 ja projektille koordinaattoria sekä esteettömyyssuunnitelmien
aloittamista 2–3 alueelle vuosittain. Erilliskohteiden
parantamiseen määriteltiin tärkeysjärjestys.
Tässä tarkastelussa arvioidaan sitä, kuinka esteettömyyden edistäminen on otettu huomioon Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -pääprosessin toiminnoissa sekä sitä, kuinka
esteettömyys on toteutunut kaupunkisuunnittelussa, kaupungin yleisillä alueilla, joukkoliikenteessä ja
kaupungin vastuulla olevissa rakennuksissa. Arviointi
kohdistuu myös esteettömyyden edistämiseen rakentamisen ohjauksessa.

Toimintaohjelman toteuttaminen
Kokonaistavoite ”Oulusta tehdään liikkumisesteetön
vuoteen 2020 mennessä” on osoittautunut optimistiseksi. Esteettömyysprojektia ajalle 2010–2020 ei toteutettu eikä erillismäärärahoja osoitettu. Toimintaohjelmassa määriteltiin kuitenkin kattavasti rakennetun
ympäristön parantamiseen tähtääviä konkreettisia toimia, joille nimettiin vastuutahot.

Tilakeskuksen toiminta

kennetaan esteettömiksi, ja peruskorjauskohteissa
pyritään mahdollisimman laajaan esteettömyyteen.
Erillisinvestointien hankeohjeessa todetaan, että rakennuksen esteettömyystavoitettavuustaso määritellään hankekohtaisesti. Tilakeskuksen mukaan korjattavissa rakennuksissa aina ei rakennusteknisistä ja
-suojelullisista syistä saavuteta edes esteettömyyden
perustasoa. Vuotuisella kunnossapidolla varmistetaan
tilojen terveellinen ja turvallinen käyttö.

Tilakeskuksella on käytössään suunnitteluohjeet, joiden mukaan uudisrakennukset suunnitellaan ja ra-

Liikelaitoksen toimintajärjestelmässä kuvataan eri vaiheissa tarvittavat selvitykset, muun muassa esteettö-
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myyskartoitus ja -suunnitelma. Esteettömyysasiantuntijaa käytetään tarvittaessa. Esteettömyysvaatimusten
täyttyminen on yhtenä seurannan ja valvonnan kohteena.

tojärjestelmä, ja esteetöntä kulkua liiketiloihin pyrittiin parantamaan. Työmaan suojauksiin ja tilapäisiin
kulkureitteihin kiinnitettiin rakentamisaikana erityistä huomiota.

Uuden Oulun myötä Tilakeskuksen vastuulle on rakennuskantaa tullut lisää noin 217 000 brm2 eli kolmasosa. Näiden tilojen esteettömyyttä ollaan kartoittamassa. Tilakeskus katsoo, että vanhaa rakennuskantaa
ja infrastruktuuria on paljon ja määrärahoja tarpeisiin
nähden vähän. Peruskorjatuista rakennuksista hyväksi
esimerkiksi Tilakeskus nimeää Hiirosenkodin, jonka esteettömyyttä on rakennettu yhdessä käyttäjien kanssa.

Joukkoliikenteen kehittämistoimet liittyvät paikallisliikenteen bussien ja pysäkkien esteettömyyteen ja matkakeskuksen esteettömyyden varmistamiseen. Oulun
toimivalta-alueen linja-autoliikenteen hankinnasta
1.7.2014 alkaen on tehty päätös, ja tarjouspyynnössä
on kalustolta edellytetty ominaisuuksia, jotka helpottavat muun muassa liikuntaesteisten ja näkövammaisten matkustamista kaupunkiliikenteessä. Pysäkkien
kuntokartoitus on tehty, ja uusi informaatiojärjestelmä otetaan käyttöön vuodenvaihteessa. Matkakeskuksen toteutus tulee aikanaan helpottamaan joukkoliikenteen käyttöä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toiminta
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelualueella
esteettömyysasioiden vastuutahoja ovat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, katu- ja viherpalvelut (mukaan
lukien joukkoliikenne) sekä maa ja mittaus -yksikkö.
Kaavoituksella mahdollistetaan esteetön ympäristö.
Kaavoitusta koskevaa ohjeistusta on kirjoitettu yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintajärjestelmään,
ja esteettömyysstrategia mainitaan suunnittelun lähtötiedoissa. Esimerkkinä esteettömyyden edistämisestä Oulussa ovat keskustan asemakaavahankkeet,
joissa jo kaavamuutokseen kytkeytyy rakennussuunnittelu. Kivisydämen rakentaminen parantaa keskustan esteettömyyttä, koska pysäköintitilassa on pyörätuolirobotti, väljät inva-paikat hissien läheisyydessä ja
suorat hissiyhteydet kauppakeskukseen.
Katu- ja viherpalvelu -yksikkö käyttää valtakunnallisia Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon SuRaKu–ohjekortteja.
Niissä on yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi suojateiden ja jalkakäytävien sekä pysäkkialueiden suunnitteluun. Esteettömistä suojateistä katu- ja viherpalvelut
on tehnyt oman ohjeen.
Uudet alueet rakennetaan esteettömiksi, ja vanhojen
alueiden parannustoimia toteutetaan vähitellen sen
mukaan kuin määrärahaa on käytettävissä. Kunnossa- ja puhtaanapidolle on olemassa tehtäväkortit, joissa määritellään muun muassa liukkauden torjunnan
ja aurauksen ajoitus kevyen liikenteen väylillä. Myös
kunnossapidon tasoon vaikuttavat käytettävissä olevat määrärahat.
Esimerkkinä esteettömästä julkisesta tilasta on kävelykatu Rotuaari, jonka peruskorjauksessa vuosina 2011–
2013 uusittiin muun muassa pinnoitteet, valaistus ja
kalusteet. Kävelykatualueelle rakennettiin sulanapi-

Maa ja mittaus -yksikkö on edistänyt esteettömyyttä ammattirakentajien tonttien luovutusehdoilla, joissa on velvoite rakentaa asunnot esteettömiksi siten,
että asuminen ja liikkuminen piha-alueilla ja rakennuksessa voidaan mahdollistaa vammautuneena ja
vanhetessa rakennuksen kerrosmäärästä riippumatta.
Sopimusmääräyksillä halutaan vahvistaa kaavan, rakennusjärjestyksen, rakennustapaohjeiden ja muiden
viranomaismääräysten noudattamista.
Lisäksi maa ja mittaus -yksikön kautta haetaan valtion avustuksia muun muassa vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen ja hissien rakentamiseen.
Myös kaupunki myöntää hissiavustuksia. Hissejä on
viime vuosina rakennettu hyvin vähän olemassa oleviin rakennuksiin. Rakentamisen vauhdittamiseksi Oulu on ollut mukana valtakunnallisessa Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeessa. Sen myötä on nyt useita
kohteita vireillä. Asiaa on voinut edistää myös maksuton apu hankkeiden esisuunnitteluun.

Rakennusvalvonnan toiminta
Rakennusvalvonnan internet-sivuille on koottu tietoa esteettömyyttä koskevista määräyksistä ja valtakunnallisista ohjeista. Rakennuslautakunta hyväksyi
esteettömyyden ohjekortit ja mitoitusohjeet rakennustyypeittäin joulukuussa 2012, ja vuoden 2013 talousarvioon rakennusvalvonta otti yhdeksi painopisteekseen esteettömän rakentamisen ohjauksen.
Rakennusvalvonta vaatii esteettömyysselvityksen rakennuslupahakemuksen liitteenä muilta kuin omakotitalojen pienrakennuttajilta. Määräysten noudattamista valvotaan rakennuslupavaiheessa suunnitelmien
ennakko-ohjauksessa ja rakentamisen aikana katsel-
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muksissa. Rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli myös
kaupungin omien hankkeiden esteettömyyden edistämisessä.

Rakennuslautakunta on arvioinut vuoden 2014 talousarvioon esteettömyysohjauksella saatavan euromääräisen säästön, joka syntyy, kun vanhukset asuvat
kotonaan laitoksissa asumisen sijasta.

Esteettömyysstrategian ja toimintaohjelman seuranta
Esteettömyysstrategian ja toimintaohjelman toteuttamista koskevat tiedot perustuvat tarkastuslautakunnan kokoamaan aineistoon. Sen perusteella voidaan
arvioida, että Passeli kaupunki kaikille -strategia ja toimintaohjelma ovat edistäneet esteettömyyttä. Niitä on
toteutettu Tilakeskuksessa, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa ja rakennusvalvonnassa kohtuullisen hyvin.
Suunnitteluohjeita ja toimintaprosesseja on tarkistettu,
ja toiminnassa pyritään esteettömään ympäristöön ja
esteettömiin rakennuksiin.
Useita toimenpideohjelman tavoitteita on kuitenkin
vielä toteuttamatta. Kaupunginosakohtaisia esteettömyyssuunnitelmia ei ole tehty vuoden 2010 Tuiran
suunnitelman jälkeen. Muita suunnitelmia, joissa esteettömyys on yhtenä näkökulmana, on tehty muutamia. Näitä ovat ainakin Oulun kaupungin valaistuksen yleissuunnitelma 2010, Oulun kaupungin kevyen
liikenteen verkon kehittämissuunnitelma 2011 ja Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma 2012.
Esteettömyysvaatimuksia osoittavat kaavamerkinnät
puuttuvat asemakaavoista eikä niissä ole määritelty erikoistason esteettömyyttä edellyttäviä alueita ja
reittejä.
Hissien rakentaminen ei ole edennyt toivotulla tahdilla. Se samoin kuin muu olemassa olevien asuntojen esteettömyyden parantaminen on kuitenkin viime
kädessä kiinni taloyhtiöistä ja yksityisistä henkilöistä.
Kaupunki on vuosittain varannut määrärahan hissiavustuksiin valtiolta saatavan avustuksen lisäksi. Myös
tiedottamisella ja neuvonnalla on pyritty edistämään
hissien rakentamista.
Valtaosa katujen, puistojen ja kevyen liikenteen väylien investointimäärärahasta kohdistuu uusinvestoin-

teihin, jolloin vanhan korjaamiseen ei ole riittävästi
resursseja. Silloin joudutaan määrittelemään tärkeysjärjestys kohteiden toteuttamiselle. Väylien kunnossapidossa huomiota on edelleen kiinnitettävä aurauksiin
ja liukkauden torjuntaan.
Matkakeskus ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Liikkumista helpottavat citybussit, matalalattiabussit ja joukkoliikenteen uusi informaatiojärjestelmä, joka muun muassa parantaa pysäkeiltä saatavaa
tietoa.
Vuorovaikutteisuuden lisääminen on ollut yksi esteettömyysstrategiaan sisältyvä tavoite. Vammaisneuvostoa on kuultu useiden hankkeiden valmistelussa, ja
Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö on siinä asiantuntijajäsenenä. Vammaisneuvosto on todennut strategian valmisteluvaiheessa, että sitä tulee kuulla riittävän
aikaisessa vaiheessa hankkeita suunniteltaessa, ja tarkastuslautakunnan saaman palautteen mukaan vammaisneuvosto edelleen näkee ongelmaksi kuulemisen
muodollisuuden ja sen tapahtumisen liian myöhään.
Vanhusneuvosto on aloittanut työnsä vuonna 2013,
eikä kaikkialla vielä tiedetä sen olemassaolosta ja roolista. Tarvetta on esteettömyyskoulutukseen ja vuoropuhelun lisäämiseen viranomaisten, suunnittelijoiden,
käyttäjien, rakentajien ja päättäjien kesken.
Passeli kaupunki kaikille -strategia koski vanhaa Oulua. Jatkossa esteettömyyden edistämistä ohjataan
kaupunkistrategialla sekä palvelualueiden ja liikelaitosten tavoitteiden asettelulla. Vuoden 2013 talousarviossa esteettömyys on tuotu esille palvelujen järjestämisohjelman linjauksissa ja rakennusvalvonnan
painopisteiden asettelussa. Vuoden 2014 talousarviossa rakennuslautakunnan sitovana tavoitteena on
rakennusten käytettävyyden parantaminen esteettömyysohjausta ja -kortistoa käyttäen.
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Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että rakennettua ympäristöä koskeva esteettömyysstrategia laadittiin vuonna 2009 poikkihallinnollisena yhteistyönä. Valmistelevan työryhmän
toimijat ovat vieneet asiaa eteenpäin yksiköissään. Sitä kautta on edistetty esteettömyysnäkökulmaa, vaikutettu asenteisiin ja lisätty tietoa. Näin mahdollistetaan se, että esteettömyydestä tulee osa normaalia toimintaa kaikilla suunnittelu- ja toteutustasoilla.
Tarkastuslautakunnan mielestä kaikkien kaupungin tilojen tulisi olla esteettömiä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Tilakeskuksen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen mukaan kaupungin uudisrakentamisessa lähtökohtana on esteettömyys. Vanhoilla alueilla ja vanhoissa rakennuksissa ongelmana on korjattavien kohteiden suuri määrä suhteessa resursseihin, minkä
vuoksi esteettömyyskorjausten kohdentamisessa joudutaan ottamaan huomioon käyttäjämäärät ja asiakasryhmät pitkällä aikavälillä esimerkiksi palveluverkkoratkaisun mukaisesti.
Viisi vuotta sitten päätetyn esteettömyysstrategian ja toimintaohjelman toteutumisen seurantaa on tehnyt vain vammaisneuvosto. Tarkastuslautakunta näkee merkittävänä puutteena
sen, että toimintaohjelman toteutusta ei ole järjestelmällisesti seurattu eikä siitä ole raportoitu kaupunginhallitukselle.
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