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Tiivistelmä
Kaupunkistrategian 2020 toteuttaminen käynnistyi vuonna 2014, eikä tavoitteiden toteutumista voida
vielä arvioida kattavasti. Tässä vaiheessa runsas kolmasosa indikaattoreista osoittaa, että kehitys on mennyt eri suuntaan kuin on ollut tavoitteena. Strategian väliarvioinnissa on tarpeen määritellä uusia toimia
erityisesti vaikeimpien ongelmien ratkaisemiseen. Nämä liittyvät työllisyyteen, kuntalaisten hyvinvointiin ja
kaupungin talouden hallintaan.
Tilikauden tulos oli poikkeuksellisen hyvä mutta vain
kirjanpidollisesti. Ilman satunnaisia eriä tulos olisi ollut alijäämäinen. Jo välitilinpäätöksessä ennakoitiin
hyvinvointilautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintamenojen ylityksiä yhteensä lähes 20
miljoonaa euroa. Kyseisten lautakuntien menot olivat
tilinpäätöksessä lähes 25 miljoonaa euroa suuremmat
kuin alkuperäisessä talousarviossa. Vuoden loppupuoliskolla ei pystytty reagoimaan riittävästi tiedossa oleviin menojen lisäyksiin ja tulojen vähennyksiin.
Sitovana taloustavoitteena oli menomäärärahojen taso (bruttositovuus) keskusvaalilautakunnalla, kaupunginvaltuustolla, tarkastuslautakunnalla, erikoissairaanhoidolla ja joukkoliikenteellä sekä erikseen
kaupunginhallituksella ilman koko kaupunkia koskevia varauksia ja kaupunginhallituksen koko kaupunkia
koskevilla varauksilla. Muutettuun talousarvioon verrattuna kaupunginhallituksen menot ylittyivät 2,7, erikoissairaanhoidon 2,0 ja joukkoliikenteen 1,7 miljoonaa euroa.
Toimintakate oli sitovana talouden tavoitteena kaupunginhallituksen alaisilla konsernipalveluilla ja työllistämisellä, hyvinvointilautakunnalla (ilman erikoissairaanhoitoa), sivistys- ja kulttuurilautakunnalla,
yhdyskuntalautakunnalla (ilman joukkoliikennettä) ja
rakennuslautakunnalla. Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli 1,3 ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan
toimintakate 2,2 miljoonaa euroa huonompi kuin
muutetussa talousarviossa. Muiden toimintakatteet
olivat merkittävästi budjetoitua paremmat.
Liikelaitosten sitovat taloustavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta Oulun Energian ja Oulun Työterveyden liikeylijäämätavoitteita. Ulkoisista liikelaitoksista

Oulun Energian ja Oulun Jätehuollon luvuissa näkyvät
yhtiöittämisen vaikutukset. Sisäisten liikelaitosten yhteenlasketut ylijäämät ylittyivät 4,0 miljoonaa euroa,
ja onkin tarpeen selvittää, ovatko sisäiset hinnat liian korkeat.
Valtuustosopimuksen toteutumisen kannalta tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että investoinnit
olivat edelleen suuret suhteessa tulorahoitukseen ja
lainakanta oli kasvussa. Vuoden 2015 talousarviossa
kaupungin investointitaso alenee, mutta lähivuosina
konsernissa on tiedossa muun muassa Oulun Energia
Oy:n voimalaitosinvestointi.
Hyvinvointilautakunnan varhaisen tuen käytänteet
ja ennaltaehkäisevä työ vaativat vielä kehittämistä.
Lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä kasvoi ja kodin
ulkopuolisten sijoituspaikkojen tarve lisääntyi. Lastensuojelun laitoshoidossa jäätiin talousarvion tavoitteesta, vaikka lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen
kustannukset laskivat edellisestä vuodesta. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa rakennemuutos on edennyt
suunnitelman mukaan.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalla on kokonaisvastuu kaupungin organisaatiossa nuorisotakuun toteuttamisesta. Koulutustakuu toteutui hyvin, mutta
nuorisotyöttömyys kasvoi edellisestä vuodesta. Nuorisotakuusta tulee raportoida laajemmin, sillä kokonaisuuden toteutuminen ei riittävästi selviä sitovista
tavoitteista, joissa esitetään nuorten työttömien määrä ja koulutustavoitteiden toteutuminen.
Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Kunta10
-tutkimuksella. Viimeisin kysely toteutettiin syksyllä
2014. Sen mukaan kaupungin työntekijöillä oli selvästi kasvanut tunne työn epävarmuudesta, ja syitä työn
epävarmuuteen onkin selvitettävä. Myös työstressi oli
lisääntynyt. Erityisen haasteen työhyvinvoinnille ja sen
kehittämiselle tuovat taloudellisten resurssien ohella
henkilöstön riittävyyteen liittyvät asiat.
Käytännön toimena kaupunki on ottanut käyttöön
työkykyjohtamisen mallin, jonka avulla on pyritty lisäämään ja tehostamaan varhaista tukea ja uudelleensijoitustoimintaa. Mallin käytöstä on saatu kau-
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pungissa erittäin hyviä tuloksia. Kaupunkitasoisten
menettelyohjeiden ja kehittämistoimien ohella täytyy
siirtyä yksikkö- ja työpaikkatasoisiin parantamishankkeisiin nyt, kun kaupunkitasoiset toimintamallit alkavat olla kunnossa.
Oulun Työterveys liikelaitos on keskeinen yhteistyötaho kaupungin työntekijöiden koko-naisvaltaisen työkyvyn ylläpitämisessä. Työkykyriskien varhaista
tunnistamista, arviointia ja raportointia työpaikalle pidetään tärkeänä, sillä se vähentää poissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvia kustannuksia.
Työterveyden mukaan työkyvyttömyys uhkaa myös
monia nuoria työntekijöitä, joilla työvuosia pitäisi olla runsaasti edessä. Työkyvyttömyysuhan alla olevien
nuorten määrä ja syyt mahdolliseen työkyvyttömyyteen tulee selvittää, ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Sairauspoissaoloseurantaa tulee kehittää ammattiryhmittäisen tarkastelun suuntaan siten, että toimia voidaan kohdentaa erityisesti niihin ammattiryhmiin ja yksiköihin, joissa sairauspoissaolot ovat erityisen suuret.
Terveyspalveluissa hyvinvointikeskusten ja -pisteiden
muodostamisen uskotaan tuovan hyötyä, kun palvelut
voidaan järjestää uudella tavalla. Kyse on merkittävästä toimintatavan muutoksesta. Toiminta on noudattanut suunnitelmia, mutta kuntalaisille on jäänyt kuva,
että palvelut huononevat, matkat palveluihin vaikeutuvat eivätkä joukkoliikenneratkaisut tue palvelurakennemuutosta. Tiedotuksen ja viestinnän merkitys
on edelleen suuri.
Kirjastojen sivistystehtävän toteuttaminen edellyttää ajantasaisen aineiston saatavuutta. Sähköisten ja
omatoimipalvelujen kehittämisessä ei saa unohtaa, että palvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen
henkilökunta. Osana nuorten kannustamista kirjaston
käyttäjiksi tulisi harkita omatoimikirjastojen ikärajan
alentamista. Tulevissa tilaratkaisuissa on syytä ottaa
huomioon fyysisen esteettömyyden vaatimukset, jotka eivät toteudu kaikissa nykyisissä kirjastoissa.
Asemakaavoituksesta ja tonttitarjonnasta tarkastuslautakunta toteaa kaupungin hallitulle kasvulle ja
palvelujen saatavuudelle olevan tärkeää, että tarjolla on tarpeeksi kunnallistekniikalla varustettuja tontteja eri puolilla kaupunkia. Pientalojen tontinluovutustavoitteesta päätettäessä on syytä ottaa huomioon
kunnallistekniikan resurssien lisäksi päivähoidon ja
perusopetuksen palvelujen saatavuus. Yritystoiminnan edellytykset tulee turvata huolehtimalla työpaikkatonttien riittävyydestä ja valinnanmahdollisuuksista.
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Oulun Energia konserni on toteuttanut kaupungin
energiapoliittisia linjauksia käyttämällä pääpolttoaineina turvetta ja puuta sekä kehittämällä vähähiilisiä energialähteitä. Aluetalouden näkökulmasta lähienergian käyttö on jatkossakin toivottavaa. Toppila
2:n turbiinivaurion vaikutukset talouteen ja toimintaan
osoittavat, että riskienhallinnassa on edelleen kehittämistarvetta. Oulun Energialla on myös yhtiönä velvollisuus huolehtia sähkön ja lämmön toimitusvarmuudesta.
Viime vuosina kaupunki on päättänyt konserniohjeista ja omistajaohjauksen periaatteista sekä kehittänyt
menettelytapoja. Toimintoja on yhtiöitetty, ja myös
uuden kuntalain myötä kaupunkikonsernin merkitys
kasvaa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamisella on reagoitu lisääntyneeseen konsernivalvonnan tarpeeseen. Konsernijohtamisen sovittuja menettelytapoja tulee noudattaa, ja konsernipalveluissa
on syytä olla yhtiölainsäädännön ja yhtiöitettyjen toimialojen osaamista.
BusinessOulu liikelaitoksen toimintaa ovat ohjanneet kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset. Liikelaitoksen toimintasuunnitelman uudelleen tarkastelu on kuitenkin tarpeen, koska toimintaympäristö on
muuttunut ja BusinessOulun toiminnasta on saatu kokemuksia. Taustalla on myös tarve resurssien käytön
tarkempaan ja tavoitteellisempaan suuntaamiseen ja
sen määrittämiseen, mikä on kaupungin rooli ja keinot alueen elinkeinojen kehittämisessä. Lisäksi on tarve painotuksesta kansainväliseen toimintaan.
Monetra Oy:n vuoden 2014 tavoitteiksi oli asetettu tehokkuus, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys sekä
uusien asiakkaiden saaminen sähköisten palveluiden
piiriin. Laatu ja vaikuttavuus jätettiin tavoitteissa huomiotta, vaikka laatua korostettiin omistajapoliittisissa linjauksissa, ja yhtiöllä on systemaattinen laadunseurantajärjestelmä. Monetra Oy:n, Oulun Konttorin ja
konsernipalveluiden välistä työnjakoa ja niiden rooleja
ja vastuita on selkeytettävä.
Oulun Konttori liikelaitoksen Oulu10-palvelut on
toimiva ratkaisu kaupunkilaisten palvelujen järjestämiseen. Palveluiden saavutettavuutta pidetään hyvänä, ja palveluvalikoima koetaan oikeanlaiseksi. Tiedottamista tulisi kuitenkin parantaa, sillä asiakkaiden
keskuudessa ilmenee epätietoisuutta siitä, mitä palveluita palvelupisteessä tarjotaan. Erityisen hyvänä on
nähty palvelujen yhdistäminen ja yhteistyö kirjastojen
kanssa. Asiakaskyselyitä tulee kehittää siten, että palvelutapahtumasta saadaan myös syvällisempää tietoa
esimerkiksi palveluihin pääsemisestä, sähköisten pal-
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velujen toimivuudesta ja asian saamisesta hoidetuksi.
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen toiminnoista arviointikohteena oli ympäristöterveydenhuolto. Viranomaistoiminnan keskeiset tavoitteet
saavutettiin, vaikka valvontasuunnitelma ei aivan toteutunut. Sisäilmaongelmien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Niiden selvittämiseen on toimintamalli, ja
tarkastuslautakunta pitää rakennusvalvonnan kanssa
toteutettua yhteistyötä hyvänä käytäntönä. Sähköistä
asiointia on syytä kehittää edelleen mahdollisissa valtakunnallisissa ja Oulun kaupungin hankkeissa.
Yhteisenä arviointiteemana oli asiakaslähtöisyys,
jonka toteutumisesta on havaintoja erityisesti terveys- ja kirjastopalveluissa, Oulun Konttorin kaupunkilaispalveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa.
Havaintojen perusteella muodostuu käsitys, että kaupunkistrategian linjausta vaikuttavien ja tehokkaiden
palvelujen järjestämisestä asiakaslähtöisesti pyritään

toteuttamaan monin tavoin. Erityisesti sähköisiä palveluja kehitetään sekä kaupunkitasolla että palvelualueilla ja liikelaitoksissa, koska niiden avulla haetaan
taloudellisuutta ja tehokkuutta. Monissa tapauksissa,
esimerkiksi kirjastossa, sähköiset järjestelmät lisäävät sekä palvelujen saavutettavuutta että vähentävät
kustannuksia. Terveydenhuollossa asiakkaat eivät laajasti ole niitä ottaneet omakseen kaikissa palveluissa, ja hyvinvointipalveluissa selvitetäänkin syytä tähän.
Oulu10:ssä paljon asiointia tapahtuu edelleen paikan
päällä ja puhelimitse.
Asiakaspalautetta voi vaivattomasti antaa internet-sivuilla useimmista kaupungin toiminnoista, ja asiakastyytyväisyyttä selvitetään jos ei vuosittain niin ainakin
muutaman vuoden välein. Asiakkaita on otettu mukaan muun muassa hyvinvointikeskusten ja -pisteiden
suunnitteluun, ja kirjastossa on toiminut asiakasraateja. Hyvinvointipalvelujen järjestämisessä haastavaa on
ottaa huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on esittänyt monia havaintoja ja kannanottoja
edellä olevien lisäksi.
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1 Tarkastuslautakunnan arviointija 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.
Ulkoisen tarkastuksen johtosäännössä on myös tarkastuslautakunnan 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 lautakunnan kaudelle 2013–2016.
Lautakunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet (31.3.2015)

Varajäsenet (31.3.2015)

Anna-Kaisa Lepistö, puheenjohtaja
Jari Latvala, varapuheenjohtaja
Miia Hirsikangas-Haataja
Marko Hoikkaniemi
Seppo Leskinen
Kari Myllyniemi
Maarit Raitio
Taisto Tammela
Tanja Tiainen

Riku Syrjälä
Irene Mäkelä
Erno Kuusela
Taisto Vähäaho
Elina Kokkoniemi
Ville Kokkoniemi
Tiina Kellokumpu-Tyvelä
Juhani Anttila
Arja Huhtanen
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Arviointitoiminta vuonna 2014
Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2014 toimintaa ja taloutta 3.6.2013 hyväksymiensä ja 17.6.2014
tarkistamiensa arviointiperiaatteiden ja vuodet 2013–
2016 käsittävän arviointisuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että lautakunnan neljän vuoden toimintakauden aikana arviointitoiminta kattaa koko
kaupunkikonsernin toiminnan. Arviointi pohjautuu
kirjallisen materiaalin lisäksi lautakunnan arviointikäynteihin yksiköissä sekä lauta- ja johtokuntien puheenjohtajien, kaupungin johdon, palvelualueiden ja
liikelaitosten johtavien viranhaltijoiden, asiantuntijoiden ja tytäryhtiöiden johdon kuulemisiin sekä ulkoisen tarkastuksen yksikössä tehtyihin tarkastuksiin ja
selvityksiin.
Arviointiperiaatteidensa mukaisesti lautakunta on arvioinut vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumista. Niitä koskevat havainnot
on koottu lukuun 2. Arviointi kattaa peruskunnan palvelualueille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen
vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Lautakunta arvioi joka vuosi kaupungin talousarvion toteutumista ja kaupungin talouden tilaa, ja arvio taloudesta on esitetty luvussa 3.
Vuosittain tarkastuslautakunta ottaa arviointikohteekseen yhden tai useampia kaupungin tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöitä lautakunta arvioi omistajapoliittisten linjausten, talousarviossa asetettujen tavoitteiden
ja konsernijohtamisen toimivuuden näkökulmasta.
Nyt arviointikohteena on vuonna 2012 toimintansa aloittanut Monetra Oy. Arvioinnissa on tarkasteltu yhtiöittämiseen liittyneiden odotusten täyttymistä
ja Monetran ja kaupungin välisen työnjaon tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin tulokset on esitetty kohdassa 2.5.1.
Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaan
valitaan vuosittain arvioitavaksi yksi kaupunkistrategian toimeenpano-ohjelmista. Kaupunginhallituksen 28.4.2014 hyväksymän henkilöstöohjelman yhtenä päätavoitteena on, että henkilöstön työhyvinvointi
nousee. Arviointi on kohdistunut konsernipalvelujen
toimintaan työhyvinvoinnin edistämisessä, ja sen tulokset ovat luettavissa kohdassa 4. Konsernipalvelut
hankkii henkilöstön työterveyspalvelut Oulun Työterveys liikelaitokselta, joka osaltaan vaikuttaa työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työterveyden arviointi on käsitelty luvussa 10.
Kaupunkistrategian linjauksena on, että ”vaikuttavat
ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti”.

Arviointikertomuksessa on asiakaslähtöisyys ollut arviointinäkökulmana useassa kohteessa. Arvioinnissa
on tarkasteltu sähköisen asioinnin kehittämistä, asiakastyytyväisyyden seurantaa ja asiakkaiden roolia palvelujen suunnittelussa. Keskeinen kysymys on myös
se, kuinka uudistetut palvelut vaikuttavat asiakkaiden
palvelujen saantiin.
Asiakaslähtöisyyden toteutumista arvioidaan erityisesti terveyspalveluissa, kirjastopalveluissa, Oulun
Konttorin kaupunkilaispalveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa. Terveyspalveluja käsitellään luvussa 5,
kirjastopalveluja luvussa 6, kaupunkilaispalveluja luvussa 11 ja ympäristöterveydenhuoltoa luvussa 12.
Luvussa 7 tarkastellaan sitä, miten yhdistymissopimuksen periaatteet Oulun kaikkien alueiden elinvoiman säilymisestä ovat ohjanneet yleiskaavoitusta, asemakaavoitusta ja asuntotuotantoa uudessa Oulussa.
Oulun Energia on toiminut viimeistä vuottaan liikelaitoksena, ja tarkastuslautakunta on pitänyt tärkeänä arvioida sen yhtiöittämisprosessia ja omistajaohjauksen toteuttamista. Uuden Oulun energiapoliittisten
linjausten toteutusta on myös arvioitu. Tulokset ovat
luettavissa luvussa 8.
Elinkeinopolitiikan merkitys on suuri Oulua kohdanneessa rakennemuutoksessa. BusinessOulu liikelaitos
on vastuutettu viemään eteenpäin kaupunkistrategian elinvoimaisuuteen liittyviä linjauksia. Arvioinnin
tulokset siitä, kuinka BusinessOulu on tehtävässään
onnistunut, on esitetty luvussa 9.

Tarkastuslautakunnan arviointityön
laatuauditointi
Kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri teki tarkastuslautakunnan toimeksiannosta arviointityön
laatuditoinnin syksyllä 2014 ja raportoi tuloksista lautakunnalle 8.1.2015. Auditointityön tavoitteena oli
saada asiantuntijan arvio työn ja raporttien laadusta sekä tärkeimmistä kehittämiskohteista. Professori
Vakkuri oli tehnyt arvioinnin yhdenmukaisilla kriteereillä vuonna 2007, minkä ansiosta oli mahdollista tarkastella arviointityön kehittymistä.
Muutosta parempaan oli tapahtunut arvioinnin kattavuudessa ja olennaisuudessa sekä arviointikertomuksen ja muistioiden analyyttisyydessä ja arvioivassa otteessa. Arviointityön strategisuus oli parantunut,
mutta arvioivan otteen ja erityisesti välitilinpäätöksen
arviointiraportin kehittämisessä on edelleen tehtävää.
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Tilintarkastus
Tilintarkastajana
toimii
kaupunginvaltuuston
18.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti BDO Audiator Oy. Vastuunalainen tilintarkastaja on JHTT, KHT
Pasi Leppänen.
Tarkastuslautakunta päätti 2.12.2014 tilintarkastusyhteisön kanssa käydyn neuvottelun perusteella, että tilintarkastussopimuksessa sovittuja päiviä vähennetään seitsemällä tilivuotta kohti Oulun Energia
liikelaitoksen ja Oulun Jätehuolto liikelaitoksen yhtiöittämisten vuoksi.
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2 Talousarviossa asetettujen
tavoitteiden toteutuminen
2.1

Kaupunkistrategian toteutuminen

Kaupunginvaltuusto on 19.8.2013 § 108 hyväksynyt uuden kaupunkistrategian Oulu 2020. Se sisältää viisi osaaluetta, 19 linjausta ja 50 indikaattoria, joille on määritelty tavoitetilat vuosille 2016 ja 2020. Kaupunkistrategiaa täsmentää seitsemän toteuttamis- ja toimenpideohjelmaa.

Kaupunkistrategian 2020 linjaukset
Strategiset linjaukset

Toteuttamis- ja
toimenpideohjelmat

Kaupunki edistää uusien työpaikkojen syntymistä
Yritysten tuote- ja palveluvienti ja investoinnit alueella kasvavat
Oulun näkyvyys ja aloitteellisuus valituissa kansainvälisissä verkostoissa
ja arktisen alueen logistisena keskuksena vahvistuu
Kansainvälinen osaamis- ja innovaatiokeskittymä vahvistuu ja uudistuu
Oulu on Suomen paras kaupunki opiskella

BusinessOulun
toimenpideohjelma
18.2.2013

Kuntalaisten hyvinvointi

Kuntalaisten hyvinvointi paranee
Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu
Liikunnallinen ja terve elämäntapa vahvistuu
Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti

Palvelujen
järjestämisohjelma
3.2.2015

Ympäristön kestävyys ja
yhdyskuntarakenteen eheys

Kaupunki kasvaa kestävästi
Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta sekä moni-ilmeiset alueet tukevat
asukaslähtöisiä asumisen muotoja ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista
liikkumismuodoista kasvaa

Ympäristöohjelma
12.5.2014

Kaupunkitalouden
kestävyys ja tasapaino

Vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä
Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät sekä mitattavat tavoitteet ja valvoo
niiden toteutumista
Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä

Omistajapoliittinen
ohjelma
3.2.2014

Elinvoima, elinkeinoelämän
uudistuminen ja kilpailukyky

Henkilöstö, osaaminen
ja johtaminen

Hyvällä johtamisella mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen
Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan tarve- ja
asiakaslähtöisesti
Henkilöstön työhyvinvointi nousee
Henkilöstön kokonaismäärä ei nouse, ohjataan henkilöstöä
hallinnollisesta työstä asiakaspalvelutyöhön

Kaupunkikulttuurin
toimenpideohjelma
8.12.2014

Valtuustosopimus
2013–2016
3.6.2013
Henkilöstöohjelma
28.4.2014

Vuosi 2014 oli kaupunkistrategian ensimmäinen kokonainen toteuttamisvuosi. Tilinpäätöksessä on raportoitu
indikaattorien toteumasta suhteessa tavoitetilaan 2016. Osasta indikaattoreita saadaan tietoja vain joka toinen
vuosi. Oheinen tiivistys perustuu tilinpäätösraportointiin.
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Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuma vuonna 2014
Toteuma 2014 suhteessa tavoitetilaan 2016

Linjauksia

Indikaattoreita

Tavoite
saavutettu/
muutos
tavoitetilan
suuntaan

Toimet
käynnistetty

Tietoa
ei ole
käytettävissä

Muutos
huonompaan

Elinvoima, elinkeinoelämän
uudistuminen ja kilpailukyky

5

13

4

2

2

5

Kuntalaisten hyvinvointi

4

13

5

2

1

5

Ympäristön kestävyys ja
yhdyskuntarakenteen eheys

3

8

4

3

1

Kaupunkitalouden kestävyys ja
tasapaino

3

8

3

Henkilöstö, osaaminen ja
johtaminen
Yhteensä

4

8

3

19

50

19

Tilinpäätösraportoinnissa strategian indikaattoreista
runsas kolmasosa osoittaa tavoitetilan jo toteutuneen
tai muutoksen olleen tavoitetilan suuntainen. Lähes
yhtä suuri osa indikaattoreista osoittaa, että kehitys
on mennyt huonompaan suuntaan.
Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky -osa-alueen 13 indikaattorista neljä osoittaa kehityksen menneen toivottuun suuntaan. Näitä ovat
esimerkiksi yritysten vientiin ja investointeihin liittyvät indikaattorit. Sen sijaan työpaikkamäärän kasvu ja
työttömyysasteen aleneminen eivät toteutuneet. Talouden suhdanteet vaikuttavat osaltaan Oulun aseman vahvistumiseen arktisen alueen logistisena keskuksena.
Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä 13 indikaattorista
oikeansuuntaista kehitystä osoitti viisi, esimerkiksi liikuntaa harrastavien osuuden kasvu. Sen sijaan muun
muassa sairastavuusindeksi oli huonompi kuin edellisenä vuonna, harrastus- ja yhdistystoimintaan osallistuvien osuus pieneni ja lasten ja nuorten kodin ulkopuoliset sijoitukset kasvoivat.

3

2
5

7

6

18

Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys
-osa-alueen indikaattoreista neljä, muun muassa asukasmäärän kasvu ja täydennysrakentamisen osuus,
kertoi linjausten mukaisesta kehityksestä. Huonompaan suuntaan meni joukkoliikenteen matkustajamäärä.
Kaupunkitalouden kestävyyttä ja tasapainoa koskevista tavoitteista vuosikate kehittyi tavoiteltuun suuntaan. Toimintakatteen kasvuprosentti oli pienempi
kuin edellisenä vuonna mutta ei vielä riittävän alhainen. Myös investoinnit olivat suuremmat kuin tavoite.
Omistajapoliittisen ohjelman toteutus eteni ja hankintojen kehittämistoimia jatkettiin.
Henkilöstön määrä kasvoi hieman vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna, mutta henkilötyövuosien
määrä aleni. Muista henkilöstön johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä indikaattoreista kaksi osoitti hyvää kehityksen suuntaa,
neljä ei. Näitä on käsitelty myös luvussa 4 Henkilöstön työhyvinvointi.

Valtuustosopimuksen toteutuminen
Useat valtuustosopimuksen tavoitteista sisältyvät
kaupunkistrategiaan, ja osa niistä on siirretty lautakuntien ja johtokuntien tavoitteiksi, esimerkiksi työpaikkamäärän kasvua koskeva tavoite BusinessOulun
johtokunnalle.
Valtuustosopimuksessa on tavoitteena nuorisotyöt-

tömyyden puolittaminen. Siihen liittyen sivistys- ja
kulttuurilautakunnan tavoitteena oli nuorisotakuun
toteuttaminen. Alle 25-vuotiaiden osuus Oulun työttömistä saisi olla enintään 17 % ja alle 20-vuotiaiden
osuus enintään 2 %. Tavoite ei toteutunut: alle 25-vuotiaiden osuus oli keskimäärin 18,5 % ja alle 20-vuotiaiden osuus keskimäärin 3,9 %.
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Tavoite kaupungin työttömyyden hoitoon osoitettujen palvelujen keskittämisestä konsernipalveluihin toteutui vuoden 2014 alusta lukien. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista valmistellaan.
Valtuustosopimuksen tavoitteena on palvelumallin
uudistaminen etä- ja liikkuvilla palveluilla ja sähköisillä
palveluilla. Teknologian hyödyntämiseksi on kaupun-

kitasolla muodostettu Digitaalisen Agendan -kehittämissalkku sekä hallintokuntakohtaiset ICT-kehittämissuunnitelmat.
Toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi sisältyy henkilöstöohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa 2014.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
uuden kaupunkistrategian toteuttaminen on alkanut vuonna 2014, eikä tavoitteiden toteutumista voida vielä arvioida kattavasti. Tässä vaiheessa runsas kolmasosa indikaattoreista osoittaa, että kehitys on mennyt eri suuntaan kuin on ollut tavoitteena. Strategian väliarvioinnissa
on tarpeen etsiä uusia keinoja erityisesti vaikeimpien ongelmien ratkaisemiseen. Nämä liittyvät
työllisyyteen, kuntalaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden hallintaan.

2.2 Palvelualueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
2.2.1

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita oli seitsemän, ja niille oli määritelty
kahdeksan mittaria. Tavoitteet koskivat tiedolla johtamisen suunnitelman valmistumista ja käyttöönottoa,
poikkitoiminnallisten palveluprosessien ja asiakkuuden hallintamallin kehittämistä, henkilöstöohjelman
toimeenpanoa, uuden suunnittelu- ja taloushallintojärjestelmän käyttöönottoa, työllisyyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja uusien palvelukonseptien kehittämistä, omistajapoliittisen ohjelman toteuttamista sekä
kuntarakenneselvityksen valmistumista.
Mittareista neljä osoittaa tavoitteen toteutuneen, ja
neljä toteutui osittain tai toimet olivat kesken. Tiedolla
johtamisen suunnitelma ei ollut tavoitteen mukaisesti
käytössä vielä vuonna 2014. Toimintamallia valmistellaan, ja se suunnitellaan sisällytettäväksi uuteen johtamisjärjestelmään. Poikkitoiminnallinen palveluprosessi ja asiakkuuden hallintamalli olivat kesken vuonna
2014. Varsinaista henkilöstöohjelman toimenpideohjelmaa ei saadun tiedon mukaan tehty, mutta erillisiä toimia, esimerkiksi ICT-osaamisen kehittäminen,
on aloitettu.

Tavoite taloussuunnittelu- ja seurantajärjestelmän
käyttöönotosta vuosina 2014–2015 ei toteutunut, sillä
järjestelmän tavoite on esiselvitystyön tuloksena tarkentunut, ja uutena tavoitteena on ottaa järjestelmä
käyttöön vuonna 2017.
Työllisyyspalvelujen palvelutyytyväisyyttä selvitettiin
nuorten työllisyyspalveluissa, ja tyytyväisyys oli 5 asteikolla 1–5. Muiden palvelualueiden palvelutyytyväisyyttä ei selvitetty vielä vuonna 2014. Tavoite uusien
palvelukonseptien kehittämisestä ja hyödyntämisestä
toteutui.
Omistajapoliittisen ohjelman toteuttamiseen liittyvä
Oulun Energian yhtiöittämisvalmistelu ja liikelaitosten
kehittämissuunnitelmien hyväksyminen toteutui. Kuntarakenneselvitys oli valmis joulukuussa 2014.
Konsernipalvelujen talous toteutui budjetoitua paremmin: tilinpäätöksessä toimintakate oli -14,2 miljoonaa euroa, kun muutetun talousarvion toimintakate oli -16,95 miljoonaa euroa. Noin 2,7 miljoonaa
euroa budjetoitua parempaan tulokseen vaikuttivat
säästöt henkilöstömenoissa ja hankinnoissa.
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Kaupungin työllistämispalvelut keskitettiin vuoden
2014 alusta lukien kaupunginhallituksen alaisuuteen
valtuustosopimuksen mukaisesti. Toimintakertomuksen mukaan työllistämisessä oli käytössä monia toimia: yritysten ja yhteisöjen työllistämistä tuettiin kuntalisäpäätöksillä, työttömiä palkattiin palkkatuella ja
oppisopimuksella kaupungin yksiköihin sekä toteutettiin kuntouttavaa työtoimintaa. Käytössä olivat myös
Arpeetti-työtoiminta ja kesätyösetelikampanja nuorille.

Kokonaisuutena tavoitteet toteutuivat kohtalaisen hyvin, sillä ikäihmisten kotona asumisen tavoite jäi vain
vähän tavoitteesta ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen
lasten osuus ikäluokasta pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Henkilöstömäärän väheneminen henkilötyövuosina mitattuna toteutui, mutta
henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2013 tasosta. Toteutumatta jäi myös kustannusten (€/asukas) kääntyminen laskuun.

Työllistämispalveluille varatusta 23,2 miljoonan euron
nettositovasta määrärahasta jäi käyttämättä 1,1 miljoonaa euroa (4,7 %). Kaupungin oma työllistäminen
väheni vuonna 2014 edellisen vuoden tasoon nähden
14,8 %. Syinä olivat TE-toimiston määrärahatilanteen
aiheuttama katkos palkkatuen myöntämisessä, työllistämistä koskevat lakimuutokset ja kaupungin lomautusten aiheuttamat rajoitukset.

Kuntalaisten elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveydentilan paranemista mitattiin lastensuojelun
piirissä olevien alle 18-vuotiaiden ja kotona asuvien
75 vuotta täyttäneiden suhteellisella osuudella vastaavanikäisistä. Kummallekaan mittarille asetettua tavoitetasoa ei aivan saavutettu.
Alle 18-vuotiaista oli lastensuojeluasiakkaita 3 766 eli
8,4 % ikäluokasta tavoitteen ollessa 7,8 %. Vuonna
2013 tilanne oli hieman parempi: lastensuojeluasiakkaita oli 3 706, 8,3 % ikäluokasta. Alla olevassa kuviossa on kuvattu lastensuojelun asiakasmäärän kehitys
ns. Kuusikko-kunnissa suhteessa samanikäiseen väestöön vuosina 2009–2013. Lastensuojelun asiakkaiden
väestöosuus on noussut vuodesta 2009 vuoteen 2013
Oulua lukuun ottamatta miltei kaikissa kaupungeissa.
Oulussa osuus on kuntaliitoksen jälkeen selvästi pienempi kuin sitä edeltävinä vuosina.

2.2.2 Hyvinvointilautakunta
Kaupunkistrategian painopisteistä ja linjauksista on
hyvinvointipalveluissa johdettu neljä sitovaa toiminnallista tavoitetta: väestön elämänhallinta, hyvinvointi
ja terveydentila paranevat, ennaltaehkäisevät ja avopalvelut toimivat, kustannuskehitys kääntyy laskuun ja
henkilöstömäärä vähenee vuoden 2013 tasosta.

Lastensuojelun 0–17-vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä Kuusikko-kunnissa vuosina 2009–2013
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Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 (s.7)
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Suunnitelmallisen tuen piirissä olevien lastensuojeluasiakkaiden määrä oli 2 259 henkilöä. Alle 18-vuotiaista oli tuen piirissä 5 %, kun tavoite oli 5,8 %. Suunnitelmallisen tuen piirissä oleviin lasketaan lastensuojelun
avohuollon, avohuollon jälkihuollon ja jälkihuollon
asiakasmäärät.
Kotona asui 75 vuotta täyttäneistä 91,2 %. Tavoitteena oli kasvattaa kotona asumisen suhteellista osuutta
ja tässä onnistuttiin, mutta tavoitteeseen 91,3 % ei ai-

van päästy. Vuoden 2014 lopussa 75 vuotta täyttäneitä oli 11 558. Tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa heitä oli yhteensä 1 029 eli 8,9 %. Kotona
asui 10 529 henkilöä (10 183 henkilöä vuonna 2013).
Vuodeksi 2014 ikäihmisten hyvinvoinnissa asetetusta
91,3 % tavoitteesta jäätiin noin 15 henkilön verran.
Ikäihmisten hyvinvoinnissa strateginen päätavoite on,
että vuoteen 2020 mennessä 75 vuotta täyttäneistä
92 % asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen
turvin.

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet
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vuosina 2008-2014
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Ennaltaehkäisevien- ja avopalveluiden toimivuudessa mittareina olivat kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä (perhe- ja laitoshoito), avohoidon ja
-huollon osuus kaikista palveluista, laitoshoitovuorokausien suhteellinen osuus sekä poikkitoiminnalliset
palveluprosessit. Tavoitteet toteutuivat kodin ulkopuolisia sijoituksia lukuun ottamatta.
Kodin ulkopuolisia sijoituksia alle 18-vuotiaiden ikäryhmästä oli 1,42 % eli 631 lasta. Tavoitteena on ollut saada sijoituksia vähenemään ennaltaehkäisevillä
tai muilla toimilla. Vuonna 2013 lapsia oli sijoitettuna
kodin ulkopuolelle 1,37 %, joka tarkoittaa 610 lasta.
Tilinpäätöstiedoissa on virheellisesti esitetty vuodelta
2013 luku 1,78 % ja teksti, että ”kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kääntyi laskuun”, kun se tosiasiassa hieman nousi.
Avohoidon ja -huollon osuutta kaikista palveluista mitataan ikäihmisten hyvinvoinnissa säännöllisen kotihoidon peittävyydellä ja kotona asuvien 75 vuotta
täyttäneiden suhteellisella osuudella vastaavanikäi-

2014

sestä väestöstä. Säännöllisen kotihoidon peittävyys
kohosi ennakoitua enemmän: tavoitetaso oli 13,5 %
ja toteuma 15,1 %. Kotihoidon tarvetta ovat kasvattaneet tehostetun palveluasumisen paikkaa kotona
odottavat sekä sairaalasta nopeammin kotiutuneet
asiakkaat. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi asettaa tavoitteeksi säännöllisen kotihoidon 13–14 prosentin peittävyyden. Kotihoidon peittävyydellä tarkoitetaan sitä,
kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa
säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa.
Toisen tavoitteen, kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrän, voidaan katsoa toteutuneen tavoitteen
mukaisesti.
Laitosvuorokausien määrissä keskeinen tavoite on ollut, että laitospalveluiden suhteellista osuutta palveluissa ei lisätä väestönkasvun mukaisessa suhteessa.
Tavoitteet oli asetettu kehitysvammaisten, mielenterveysasiakkaiden ja ikäihmisten laitoshoitovuorokausille. Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja kevyempien
palvelujen suhteellinen osuus lisääntyi vuoden 2013
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tasosta. Erityisesti kehitysvammaisten palveluiden rakennemuutos on toteutunut ennakoitua nopeammin.
Mielenterveysasiakkaiden omaan rakennemuutoksen
vaatimaan tavoitteeseen ei aivan päästy, mutta laitoshoidon suhteellinen osuus väheni edellisestä vuodesta.
Ikäihmisten palveluissa ympärivuorokautisen hoidon
rakennemuutoksen ja laitoshoidon purkamiseen liittyen sosiaalihuoltolain mukaisia laitospaikkoja on vähennetty vuoden aikana yhteensä 36 paikkaa. Tehos-

tetussa palveluasumisessa 75 vuotta täyttäneistä asui
5,2 % (tavoite 5 %) ja pitkäaikaispäätöksellä laitoksessa tai terveyskeskuksessa 3,7 % (tavoite 3,7 %). Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 75 vuotta
täyttäneistä enintään 3 % asuu pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostettua palveluasumista varataan noin
5 %:lle. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti joulukuussa yhteensä 98 asiakasta (119 vuonna 2013), joista tehostettuun palveluasumiseen 92 ja pitkäaikaislaitoshoitoon 6 asiakasta.

Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne vuosina 2005–2014
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Poikkitoiminnallisia palveluprosesseja on kehitetty esimerkkeinä hyvinvointikoulu, päiväperhekuntoutus ja
toimintamalli paljon palveluita tarvitseville. Myös elämänkaaren mukaista raportointia on edistetty.
Talouden päätavoite oli, että kustannukset asukasta
kohden kääntyisivät laskuun. Kustannukset kasvoivat
0,6 % vuodesta 2013. Menojen kasvu hidastui mutta
se ei riittänyt vielä talousarviossa pysymiseksi. Kustannukset asukasta kohden olivat 3 012 euroa (2 993 euroa vuonna 2013). Erikoissairaanhoidossa tavoitteena
oli pitää kustannukset korkeintaan vuoden 2013 tasossa, mutta kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna
4,2 %. Hyvinvointipalveluiden lakisääteisissä menoissa
kasvua oli 5,3 % ja omassa toiminnassa mukaan lukien ostopalvelut 0,1 %. Oman palvelutuotannon ylitys
muodostui pääosin henkilöstömenoista ja hoitotarvikkeista. Palvelumallin 2020 linjaamaan 9,3 miljoonan

euron säästötavoitteeseen ei päästy. Erityisesti lastensuojelun laitoshoidossa jäätiin talousarvioon asetetusta tavoitteesta.
Talousarvio oli alun perin tiukka ja menojen ylitysriski suuri jo alkuvuodesta. Talousarviossa oli huomioitu Palvelumalli 2020 linjaukset (kustannussäästöt
9,3 milj.€), erikoissairaanhoidon toimenpideohjelma,
määrärahojen siirrot hallintokuntiin ja erikoissairaanhoitoon (esim. työllistämispalvelut noin 7,7 milj.€, psykiatrinen laitoshoito noin 3,8 milj.€). Ylitykset olivat
suuria alkuperäiseen talousarvioon verrattuna: menot (ilman erikoissairaanhoitoa) 6,3 miljoonaa euroa
(1,6 %) ja erikoissairaanhoito 11,5 miljoonaa euroa
(6 %). Tulot alittuivat noin 4 miljoonaa euroa (6,5 %).
Toimintakate ylittyi (sisältää erikoissairaanhoidon) yhteensä 21,8 miljoonaa euroa (4,3 %).
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Taloudessa oli sitovana tavoitteena toimintakate ilman
erikoissairaanhoitoa ja erikoissairaanhoito erikseen sitovana. Toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon
verrattuna 1,3 miljoonaa euroa: toimintatuotot jäivät
0,7 miljoonaa euroa alle talousarvion ja toimintamenot ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoito
ylittyi 2 miljoonaa euroa.
Henkilöstöä koskevana tavoitteena oli, että henkilöstömäärä vähenee vuoden 2013 tasosta. Koko hyvinvointipalvelujen henkilömäärä oli joulukuussa 2014
yhteensä 3 724 (3 522 vuonna 2013), mikä on vuoden viimeisen päivän poikkileikkaustilanne. Määrä oli

asetettu mittariksi, mutta toteuma raportoitiin henkilötyövuosina, koska henkilöstömäärä vaihtelee kuukausittain. Henkilötyövuosi sisältää tosiasiallisesti
työpaikalla olevan työpanoksen. Sen mukaan palkallinen työpanos on vähentynyt 77 työpanosta (kumulatiivinen) vuodesta 2013 ja toteutunut työpanos henkilötyövuosina mitattuna vähentynyt 101 työpanosta
(kumulatiivinen). Henkilöstötyöpanoksen vähenemä
näkyy hyvinvointipalveluiden mukaan henkilöstömenoissa, jotka ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 2 miljoonaa euroa. Toisaalta säästövapaat ja
lomautukset ovat myös olleet vaikuttamassa henkilöstömenojen pienenemiseen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
taloudellinen tulos jäi asetetuista tavoitteista. Erityisesti erikoissairaanhoidossa menot ylittyivät
eikä toimenpideohjelma hillinnyt menojen kasvua.
Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevän työn vaikuttavuus ei näkynyt vielä toivotulla tavalla.
Lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä kasvoi ja kodin ulkopuolisten sijoituspaikkojen tarve lisääntyi. Sitä voidaan pitää merkkinä siitä, että poikkitoiminnallisen yhteistyön vaikuttavuutta tulee parantaa, tavoitteita täsmentää ja toimintaa lisätä.
Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon osalta palvelurakennetta on viime vuosina pystytty
muuttamaan tehostetun palveluasumisen suuntaan. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti kuitenkin joulukuussa yhteensä 98 kuntalaista, joista tehostettuun palveluasumiseen 92 ja pitkäaikaislaitoshoitoon 6 ikäihmistä.
Henkilöstöä koskevana tavoitteena oli, että henkilöstömäärä vähenee vuoden 2013 tasosta.
Henkilömäärä kasvoi, mutta tavoitteen toteutumisesta raportoitiin palkallisen työpanoksen vähenemisenä. Mittaria on muutettava, mikäli se ei anna selvää kuvaa tavoitteen toteutumisesta.

2.2.3 Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sivistys- ja kulttuuripalveluilla oli viisi valtuuston asettamaa sitovaa tavoitetta talousarviossa 2014: nuorisotakuun toteutuminen, hyvä ennaltaehkäisevä työ ja
varhainen tuki, kevyempi palvelurakenne, alueellisen
toiminnan kehittyminen ja Oulun kehittyminen tapahtumakaupunkina. Toiminnallisista tavoitteista tärkeät
nuorisotyöttömyyteen ja poikkitoiminnallisuuden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet eivät toteutuneet talouteen liittyvien tavoitteiden ohella.
Toimintakatteen toteutumiseen sisältyi ylitysriskiä jo
välitilinpäätöksessä, eikä toimintaa saatu sopeutet-

tua määrärahoihin valtuuston hyväksymästä lisämäärärahasta huolimatta. Vuoden 2014 toimintakate oli -378,4 miljoonaa euroa, joka ylittää muutetun
talousarvion 2,2 miljoonaa euroa. Toimintakate ylittyi varhaiskasvatuksessa 3,6 miljoona euroa ja perusopetus- ja nuorisopalveluissa 0,8 miljoona euroa. Varhaiskasvatuksen menot ylittyivät palvelujen ostoissa.
Yksityisen palvelutuotannon osuus on kasvanut nopeammin kuin on arvioitu, eikä oma tuotanto ole supistunut samassa suhteessa. Perusopetuspalveluissa ylittyivät henkilökulut.

18

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Nuorisotakuuseen liittyvä kokonaisvastuu Oulun
kaupungin organisaatiossa on sivistys- ja kulttuuripalveluilla. Sen tavoitteena on auttaa kaikkia nuoria
pääsemään koulutukseen, työelämään tai tarvittaessa
kuntoutuksellisten palvelujen piiriin. Myös valtuustosopimuksessa edellytettiin, että erityisiä toimenpiteitä
kohdistetaan nuorisotakuun toteuttamiseen.

Oulussa on poikkeuksellisen suuri nuorisotyöttömyys
eivätkä nuorten työttömyyttä koskeneet tavoitteet toteutuneet. Alle 25-vuotiaiden osuus Oulun työttömistä oli keskimäärin 18,5 % tavoitteen ollessa alle 17 %
ja alle 20-vuotiaiden osuus oli 3,9 % tavoitteen ollessa alle 2 %.

Nuorten työttömien osuudet eri vertailuarvoista Oulussa joulukuussa 2014
40

37,2

35
30
Prosenttia (%)

Työttömät/koko työvoima

23,2

25

Työttömät/ikäluokka

19

20

Työttömät/kaikki työttömät

15

12,6

10,9

Työttömyysaste alle 25-vuotiaat
(Ely-keskuksen ilmoittama luku)

10
6,0
5

3,4

0
15-24 v

15-29 v

Lähteet: ELY-keskus, työllisyyskatsaus 12/2014, TEM; toimialapalvelu ja Tilastokeskus; väestötietokanta vuoden 2013 väestötiedoin.

Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu toteutuu hyvin. Peruskoulun päättäneistä nuorista aloitti 99,5 %
toisen asteen oppilaitoksessa (mukana lisäopetus).
Oulussa onkin pyritty siihen, että jokaiselle toisen asteen koulutuspaikan ulkopuolelle jääneelle nuorelle tarjotaan paikka lisäopetuksessa, ammattistartissa
tai muulla tavoin. Toisen asteen opinnot keskeytti 77
opiskelijaa eli 2 % päivälukioiden opiskelijoista. Tavoitteena oli, että keskeyttäneiden määrä saataisiin pysymään alle 3 %:n eli tavoitteeseen päästiin. Opintojen
keskeytys on ammattikouluissa jatkuvasti paljon yleisempää kuin lukioissa. Myönteistä on, että pääsääntöisesti jokainen nuori (99,2 %) sai päättötodistuksen
edellisenä keväänä.
Sivistys- ja kulttuuritoimen mukaan nuorisotakuun toteutumisen haasteena Oulussa ja Oulun seudulla on
ollut yleisesti huono taloudellinen tilanne, nuorten
yrityksiin tapahtuvan työllistymisen vaikeutuminen ja
koulutusta koskevien valtakunnallisten uudistusten eri
vaiheiden aiheuttama epäselvyys.
Kehittämiskohteita nuorisotakuun näkökulmasta ovat
olleet niin sanotun yhden aikuisen tuen mallin rakentaminen, opinto-ohjauksen kehittäminen ja tiivistämi-

nen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa, yritysyhteistyön tiivistäminen ja uuden
selkeämmän yritysten, kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyöverkoston luominen nuorten työllistymisen edistämiseksi, maahanmuuttajanuorten palveluohjauksen johdonmukaistaminen ja selkeyttäminen,
tutkintojen läpäisyn tehostaminen ja keskeyttämisen
vähentäminen, uusien oppisopimuskoulutusmallien
luominen sekä työ- ja elinkeinotoimiston ja kaupungin yhteistyön tiivistäminen nuorten tuen palveluprosessien yhdenmukaistamiseksi.
Nuorisotakuun tavoitteita edistetään myös kuntakokeiluissa, joita toteutetaan kuuden eri toimintamallin
kautta. Oulun kaupunki on mukana nuorisotakuukuntakokeilussa hyvinvoinnin integroidun toimintamallin
kautta.
Varhaisen tuen käytänteet ja ennaltaehkäisevä työ
vaativat vielä kehittämistä. Erityisesti lastensuojelun
laitoshoidossa jäätiin asetetusta tavoitteesta, vaikka
lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen kustannukset laskivat tavoitteen mukaisesti edellisestä vuodesta. Kustannukset alle 18-vuotiasta kohden olivat 808,5
euroa ja 833,4 euroa vuonna 2013. Ehkäisevää työ-
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tä tehdään useissa kunnan palveluissa kuten äitiysja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa,
päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä.
Kevyemmän palvelurakenteen mittareina olivat palveluiden sähköistäminen ja perheiden osallistuminen
avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Tavoite sähköisten palveluiden osuuden kasvattamisesta 30 %:iin
on johdettu kaupunkistrategiasta suoraan sivistys- ja
kulttuuritoimen tavoitteisiin. Ensimmäisessä vaiheessa
on kehitetty digitaalisia valmiuksia ja edetty vähitellen
digitaalisten palveluiden sisältöihin ja palveluihin. Tavoitteessa on edetty palvelualueen suunnitelman mukaisesti, ja tällä hetkellä kehitetään kirjaston sähköisiä
itsepalveluratkaisuja ja lukioiden etäopetusta. Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistui 24 % lapsista, joten 16 %:n tavoite ylittyi reilusti.
Alueellista toimintaa on kehitetty aloittamalla hyvinvointikoulujen pilotit Kaakkurissa ja Kiiminkijoella. Myös sivistys- ja kulttuuritoimen asiakasohjausyksikön suunnittelu on aloitettu. Asiakasohjauksella on
tarkoitus vähentää päällekkäisiä toimintoja ja ohjata

asiakkaita laajasti palveluiden piiriin yhdellä kerralla
(ns. yhden luukun periaate) sen lisäksi, että sähköiset
palvelut ovat käytössä ympäri vuorokauden. Lisäksi
on kehitetty yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden
kanssa ja valmisteltu muun muassa elämänkaaribudjetointia, tietojohtamisen rakenteita ja hyvinvointisuunnitelma. Palveluiden painopisteen raportoidaan
olleen ennaltaehkäisevissä ja kevyissä palveluissa sekä varhaisessa tuessa: perhetyön, järjestöjen, avoimen
varhaiskasvatuksen sekä oppilashuollollisten palvelujen kohdistaminen syrjäytymisvaarassa oleville ja lastensuojeluasiakkaille.
Oulun kehittyminen tapahtumakaupunkina ja kulttuuripalveluiden tavoite järjestää ainakin kolme yli
10 000 kävijän tapahtumaa toteutui edellisten vuosien tapaan. Sivistys- ja kulttuuritoimi osallistui Oulun
Juhlaviikkojen järjestämiseen ja oli mukana Oulun Päivillä ja Valoa Oulu-tapahtumassa. Perinteisten tapahtumien lisäksi uusia olivat Oulun Rotuaarille noussut
yhteisötaideteos Olennaistamo, joka saavutti kaikkiaan lähes 23 000 ihmistä, ja nuorille suunnattu YleXPop tapahtuma.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
nuorisotakuu tulee raportoida laajemmin, sillä tavoitteen toteutuminen ei riittävästi selviä sitovista tavoitteista, joissa esitetään nuorten työttömien määrä ja koulutukseen liittyvien tavoitteiden toteutuminen. Oulussa on poikkeuksellisen korkea nuorisotyöttömyys, ja valtuustosopimuksessa edellytettiin, että erityisiä toimenpiteitä tulee kohdistaa nuorisotakuun toteuttamiseen.
Toimintakatteen toteutumiseen sisältyi ylitysriskiä jo välitilinpäätöksessä, eikä toimintaa saatu
sopeutettua määrärahoihin valtuuston hyväksymästä lisämäärärahasta huolimatta. Toimintakate
(nettomenot) ylitti muutetun talousarvion 2,2 miljoonaa euroa. Suurimmat ylitykset tulivat varhaiskasvatuksesta. Yksityisen palvelutuotannon osuus on kasvanut nopeammin kuin on arvioitu,
jopa hieman ylittänyt tavoitteet. Vuoden lopussa 30,7 % lapsista on ollut yksityisessä hoidossa.
Varhaisen tuen käytänteet ja ennaltaehkäisevä työ vaatii vielä kehittämistä. Erityisesti lastensuojelun laitoshoidossa jäätiin asetetusta tavoitteesta, vaikka lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen kustannukset laskivat edellisestä vuodesta.
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2.2.4 Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan kaupunkistrategiaa tukevia
tavoitteita olivat riittävä ja monipuolinen tonttituotanto (tontinluovutus 1 200 asuntoa varten), käyttötalouden tasapaino, talousarvion mukaiset investoinnit
ja joukkoliikenteen saavutettavuuden ja palvelutason
nousu (matkustajamäärän kasvu).
Toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet. Tontteja
luovutettiin kysynnän laskun vuoksi ainoastaan 1 015
asuntoa varten eli 85 % tavoitteesta. Toteutunut omakotitonttien luovutusmäärä oli 170 tonttia (57 % tavoitteesta) ja rivitalotonttien luovutusmäärä 394 tonttia (79 % tavoitteesta). Kerrostalotontteja luovutettiin
451 asuntoa varten (113 % tavoitteesta).
Myöskään joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvutavoite ei toteutunut, vaan paikallisliikenteen matkamäärä laski 6 %. Matkoja kertyi tasataksa-alueella
yhteensä 4,7 miljoonaa. Syiksi laskuun on raportoitu lipunhintojen nousu ja työllisyystilanne. Joukkoliikenteen uusi järjestämistapa 1.7.2014 lähtien vaikutti
merkittävästi bussireitteihin ja aikatauluihin.
Yhdyskuntalautakunnan taloustavoitteista toimintakate toteutui hyväksyttyä talousarviota paremmin. Sitova toimintakatetavoite (ilman joukkoliikennettä) oli
5,0 miljoonaa euroa, ja se toteutui 11,2 miljoonaa euroa suurempana, koska maanmyyntivoitot ja maanvuokratulot sekä kehitettävien kiinteistöjen tulot ylittyivät ja palvelujen ostot ja henkilöstömenot alittuivat.
Tulojen ylitys oli yhteensä 8,0 miljoonaa euroa ja menojen alitus 3,2 miljoonaa euroa.
Joukkoliikenteen sitova bruttomääräraha 15,5 miljoonaa euroa ylittyi 0,3 miljoonaa euroa. Tulomääräraha
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7,5 miljoonaa euroa ylittyi 1,7 miljoonaa euroa, mikä johtui kuntaosuuksien, lipputulojen ja valtionavun
budjetoitua paremmasta kertymästä. Joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuneet nettomenot olivat
6,5 miljoonaa euroa, 1,5 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Edellisenä vuonna joukkoliikenteen nettomenot olivat 5,1 miljoonaa euroa.
Yhdyskuntalautakunnan investointimenot ylittyivät
1,4 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 40,7 miljoonaa
euroa. Merkittävin syy poikkeamaan oli kiinteistökehityskohteiden sisäinen siirto Tilakeskukselta yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille, yhteensä 3,5 miljoonaa
euroa.

2.2.5 Rakennuslautakunta
Sitovia tavoitteita olivat rakennusten kosteusvaurioiden vähentäminen kokonaisvaltaisella kosteudenhallintaohjauksella, rakennusten käytettävyyden parantaminen ja vanhusväestön kotona asumisen tukeminen
sekä rakennusten energiansäästö kokonaisvaltaisesti
ohjaten. Kaikki tavoitteet toteutuivat, ja toimenpiteiden tuottamat potentiaaliset säästöt olivat rakennuslautakunnan raportoinnin mukaan yhteensä yli 28 miljoonaa euroa.
Muutetun talousarvion mukainen sitova toimintakatetavoite 44 888 euroa toteutui noin 590 000 euroa suurempana. Maksutulojen määrä ylittyi noin 150
000 euroa (105 %) ja kaikkien tulojen määrä noin 196
000 euroa (106 %). Henkilöstömenot toteutuivat noin
220 000 euroa budjetoitua pienempinä täyttämättömän vakanssin ja henkilöstösäästöjen vuoksi. Myös
palvelujen ostoja kehittämishankkeisiin vähennettiin.
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2.3 Liikelaitoksille asetetut sitovat ja strategiset tavoitteet
2.3.1

Ulkoiset liikelaitokset

Ulkoisille liikelaitoksille asetettuja tavoitteita olivat liikeylijäämä, tuloutus omistajalle, investointien ja lainojen
enimmäismäärä sekä hintojen korotukset.
Ulkoisten liikelaitosten taloustavoitteet, 1 000 €
Liikeylijäämä/
-alijäämä

Liikevaihto

2)

Tuloutus

Investoinnit

Lainat

LIIKELAITOS

TA 2014

TP 2014

TA 2014

TP 2014

TA 2014

TP 2014

TP 2014

TA 2014

TP 2014

TA 2014

TP 2014

Oulun Energia 1)

203 848

176 066

18 854

16 687

0

339 233

20 975

52 008

556 426

50 000

24 000

Oulun Vesi

32 360

34 244

6 909

10 394

1 485

2 048

5 511

15 880

14 782

1 500

0

Oulun Jätehuolto 2)

13 749

13 662

350

4 012

426

6 377

275

1 350

5 005

0

0

249 957

223 972

26 113

31 093

1 911

347 658

26 761

69 238

576 213

51 500

24 000

Yhteensä
1)

Tilikauden yli-/
alijäämä

Yhtiöittämisestä johtuva satunnainen tuotto 341,4 M€. Investointien toteuma sisältää Oulun Energia Oy:n osakkeet 516,1 M€.				
Tulos sisältää investointivarauksen ja poistoeron purun yht. 4,7 M€. 									
Investointien toteuma sisältää Oulun Jätehuolto Oy:n osakepääoman 4,5 M€.								

			

Oulun Energia liikelaitosta käsitellään kohdassa 2.4.
Oulun Veden kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet
toteutuivat lukuun ottamatta jäteveden puhdistustulosta, sillä Taskilan puhdistamon lupaehtoja ei saavutettu puhdistamon saneerauksen vuoksi. Kaikki taloustavoitteet toteutuivat.

Oulun Jätehuollon viimeinen vuosi liikelaitoksena toteutui toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin. Tavoite
eräiden jätteenkäsittelypalvelujen tuottamisesta yksityisenä palveluna Ruskon jätekeskuksessa toteutui.
Sitovat taloustavoitteet toteutuivat myös. Ilman investointivarauksen ja poistoeron purkua tilikauden ylijäämä olisi ollut noin 1,6 miljoonaa euroa.

2.3.2 Sisäiset liikelaitokset
Sitovia tavoitteita olivat liikeylijäämä, tuloutus omistajalle, investointimääräraha sekä Oulun Tietotekniikan ja
Oulun Tilakeskuksen tuottavuustavoitteet ja niille annettavat lainat.
Sisäisten liikelaitosten taloustavoitteet, 1 000 €
Liikevaihto
LIIKELAITOS
Oulun Työterveys
Oulun Tietotekniikka

TA 2014

TP 2014

Liikeylijäämä/
-alijäämä
TA 2014

TP 2014

Tilikauden yli-/
alijäämä
TA 2014

TP 2014

Tuloutus
TP 2014

Investoinnit

Lainat

TA 2014

TP 2014

TA 2014
1 400

8 836

7 661

124

58

94

36

30

17 200

17 234

197

1 066

79

973

98

5 000

3 009

TP 2014

Oulun tekninen
liikelaitos

60 677

62 066

728

1 274

448

1 032

279

500

239

Oulun Serviisi

34 945

34 268

424

1 131

404

1 136

20

60

63

108 108

107 114

7 190

8 643

2 182

3 777

9 886

44 072

40 151

14 000

6 000

20 350

19 338

329

564

296

548

33

250 116

247 681

8 992

12 736

3 503

7 502

10 346

49 632

43 462

15 400

6 000

Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Yhteensä

Sisäiset liikelaitokset toteuttivat liikeylijäämätavoitteensa lukuun ottamatta Oulun Työterveyttä. Yhteenlaskettu liikeylijäämä oli 3,7 ja yhteenlaskettu tulos 4,0
miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Tulou-

tus-, investointi- ja lainatavoitteet toteutuivat. Oulun
Tietotekniikka ja Oulun Tilakeskus raportoivat toteuttaneensa tuottavuustavoitteensa (säästötavoitteen).
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Oulun Työterveyden 124 000 euron liikeylijäämätavoitteesta jäätiin noin puolet, 66 000 euroa, mikä selittyy toiminnan tavoitteen mukaisella supistamisella.
Liikevaihto toteutui 0,5 miljoonaa euroa eli 6,7 % edellisvuotta pienempänä. Toimintaa suunnattiin ennaltaehkäisevään toimintaan ja sairaanhoidon palveluiden
käyttöä rajattiin.
Liikelaitoksen kaupunkistrategiaa tukevia toiminnallisia tavoitteita on käsitelty luvussa 10 Oulun Työterveys
liikelaitoksen rooli palvelujen tuottajana.
Oulun Tietotekniikan sitovat taloudelliset tavoitteet
toteutuivat. Liikeylijäämä oli tilinpäätöksessä 1,1 miljoonaa euroa eli 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Investointimenot olivat 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa, ja ne siirtyivät
osittain vuodeksi 2015.
Edellisten lisäksi liikelaitokselle oli asetettu tuottavuustavoitteeksi 300 000 euron menojen säästötavoite. Tavoite toteutettiin vähentämällä henkilöstöä
(henkilöstökustannukset laskivat 230 000 euroa) ja
ohjaamalla matkapuhelinten ja tietokoneiden hankintaa aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin laitteisiin.
Laitehankinnoissa Tietotekniikan mukaan saavutettiin noin 300 000 euron vuosittaiset säästöt. Tuottavuus nousi kaikilla mittareilla mitattuna ja tulosta syntyi suunniteltua enemmän.
Oulun tekniselle liikelaitokselle oli asetettu kaksi
kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa tavoitetta, joista toinen toteutui, toinen ei. Tuotannon sisäisen tehokkuuden parannus 1,5 miljoonalla eurolla toteutui,
koska henkilöstön ja tukikohtien määrä väheni. Sen sijaan liikevaihdon supistaminen 59,8 miljoonaa euroon
jäi toteutumatta, koska liikelaitokselle siirtyi toimintoja ja asiakkaat tilasivat palveluja ennakoitua enemmän.
Liikevaihdon tavoitetaso ylittyi 2,3 miljoonaa euroa.
Oulun Serviisillä oli neljä kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa tavoitetta. Laadunvarmistamista ja hyvää asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet toteu-
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tuivat, sen sijaan sairauspoissaoloprosentin laskua ja
tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa koskevat
tavoitteet jäivät toteutumatta. Liikeylijäämä ja tilikauden ylijäämä olivat moninkertaisesti budjetoitua paremmat.
Oulun Tilakeskus liikelaitoksen kaikki neljä kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitetta toteutui. Tuloutus omistajalle oli tavoitteen mukainen, kiinteistöjen
arvon säilyttämistä mittaava peruskorjausvelka pysyi tavoitearvossa, kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteitä toteutettiin ja henkilöstömäärä oli riittävä
kasvaneeseen työmäärään nähden. Tilakeskuksen menot jäivät 4,1 miljoonaa euroa alle budjetoidun, joten
1,0 miljoonan euron säästötavoite toteutui.
Tilakeskuksen investointeihin oli talousarviossa osoitettu yhteensä 44,1 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointeihin ja suunnitteluun (erillisinvestointeihin)
33,1 miljoonaa ja korjausmäärärahaa 11,0 miljoonaa
euroa. Korjausmääräraha käytettiin kokonaan ja erillisinvestointimäärärahasta 29,2 miljoonaa euroa (88 %).
Oulun Konttorin talouslukujen vertaaminen edelliseen vuoteen ei ole liikelaitoksen mukaan mahdollista toiminnan suurten muutosten takia. Vuosi 2014 oli
ensimmäinen täysi toimintavuosi sen jälkeen, kun uuden Oulun talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelut päätettiin tuottaa sisäisellä palvelukeskusmallilla.
Liikevaihto toteutui talousarviota pienempänä hallinto- ja talouspalveluissa sekä hankinta-, virastomestari- ja tulkkipalveluissa. Sitovat taloustavoitteet toteutuivat.
Toiminnallisena tavoitteena oli kehittää työprosesseja ja -tapoja siten, että hallinnon osuus kokonaiskustannuksista pienenee 2 % nykyisestä. Tavoitteeseen ei
aivan päästy, kokonaiskustannukset pienenivät 1,5 %
(sisältää Oulun Konttorin ja Monetran kustannukset).
Tavoitteen toteutumista on selvitetty myös luvussa 11
Oulun Konttori liikelaitoksen kaupunkilaispalvelut.
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2.3.3 Muut liikelaitokset
Muita liikelaitoksia koskivat liikeylijäämätavoite sekä Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitosta lisäksi investointi- ja
lainatavoite.
Muiden liikelaitosten taloustavoitteet, 1 000 €
Liikevaihto
LIIKELAITOS
BusinessOulu liikelaitos

1)

Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos 2)
Oulun seudun ympäristötoimi
Yhteensä

TA 2014

TP 2014

12 959
24 714

Liikeylijäämä/
-alijäämä
TA 2014

TP 2014

10 779

84

24 778

-140

5 247

5 356

42 920

40 913

Tilikauden yli-/
alijäämä
TA 2014

TP 2014

84

84

93

11

-140

12

56

690

56

701

0

785

0

806

Investoinnit

Lainat

TA 2014

TP 2014

TA 2014

TP 2014

2 890

2 888

1 890

1 890

2 890

2 911

1 890

1 890
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Luku sisältää BusinessOulun kaikki tuotot, joista toteutunut liikevaihto on 12 716 euroa (TA 23 000 euroa).
Muut tuotot koostuvat avustuksista ja kaupungin maksuosuudesta.
2)
Nettoinvestoinnit
										
1)

BusinessOulu liikelaitoksen tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu luvussa 9.
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet toteutuivat osittain.
Seitsemästä tavoitteesta riskialueiden 50 %:n tavoittamisprosentti, turvallisuusselvitysten perusteella asennettavien sammutuslaitteistojen ja muiden toimenpiteiden toteutumisprosentti ja turvallisuusviestinnän
kattavuusprosentti toteutuivat. Kaikkia asumisen turvallisuuteen liittyviä tavoitteita ei saavutettu, ei myöskään valvontasuunnitelman toteutumisen ja koulujen
turvallisuusviestinnän tavoitteita. Ensihoitopalvelujen
laajeneminen vuoden 2015 alusta lukien aiheutti hen-

kilöstön rekrytointeja sekä ambulanssi- ja muita investointeja, minkä vuoksi valtuusto päätti lokakuussa
alentaa liikeylijäämätavoitetta ja lisätä investointimäärärahaa ja lainoitusta.
Oulun seudun ympäristötoimen kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet toteutuivat osittain. Osa lupien
käsittelyaika- ja valvontasuunnitelman toteutumisastetavoitteista ei toteutunut, sen sijaan terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja talousvesi sekä ympäristöjohtamista ja ilmastostrategian toteutusta koskevat
tavoitteet toteutuivat. Liikelaitoksen liikeylijäämätavoite ylittyi moninkertaisesti. – Ympäristöterveydenhuollon toiminnan tavoitteita on käsitelty luvussa 12.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto jäi alle talousarvion, koska Oulun Energian tuotot jäivät kysynnän vähenemisen vuoksi budjetoidusta tasosta. Sisäisten liikelaitosten ylijäämät
olivat budjetoitua suuremmat Oulun Työterveyttä lukuun ottamatta. Myös edellisenä vuonna
ylijäämät olivat suuret. Osittain syynä ovat toiminnan tehostaminen ja henkilöstösäästöt, mutta
lisäksi on tarpeen selvittää, onko sisäisten liikelaitosten hinnoittelu liian korkealla tasolla.
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2.4 Oulun Energia konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
2.4.1

Konsernin kaupunkistrategiaa
tukevat tavoitteet

miljoonaan euroon, mutta siitä ei ole tehty päätöstä
valtuustossa. Tuloutustavoite toteutui, ja kaukolämmön hintaa korotettiin 9 %.

Oulun Energia liikelaitokselle ja energiayhtiöille oli
vuoden 2014 talousarviossa asetettu neljä yhteistä kaupunkistrategiaa tukevaa tavoitetta. Ne koskivat
Oulun Energia-konsernin synergiaetujen hyödyntämistä, omaisuuden arvon kasvattamista ja toiminnan
kannattavuuden kehittämistä, yhtiöittämisvalmistelujen toteuttamista ja Uudet liiketoiminnot -liiketoiminta-alueen aloitusta.

Yhtiöittäminen aiheutti investointimäärärahan ylittymisen 504,4 miljoonalla eurolla, sillä Oulun Energia Oy:n
osakkeiden hankinta kirjattiin liikelaitoksen investointimenoksi. Ilman yhtiöittämistä investointien määrä oli
40,3 miljoonaa euroa, 11,7 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion. Liikelaitokselle annetut lainat jäivät
26,0 miljoonaa muutetun talousarvion mukaisesta 50,0
miljoonan euron enimmäislainamäärästä.

Kaikki tavoitteet toteutuivat. Organisaatiomuutosta
toteutettiin vuoden 2014 aikana, toiminnan kannattavuutta ja tuloutuskykyä tukevia järjestelyitä tehtiin,
yhtiöittäminen valmisteltiin aikataulussa kaupunginvaltuuston päättämien linjausten mukaisesti ja uudet
liiketoiminnot järjestettiin osaksi Energiapalvelut–liiketoiminta-aluetta.

Liikevaihto toteutui 176,1 miljoonan euron suuruisena, 27,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota
pienempänä. Pääasiallisena syynä oli kaukolämmön
kysynnän pieneneminen ja alhainen markkinahinta.
Energian mukaan vuosi 2014 oli toinen perättäinen
vuosi, jolloin Oulun alueen lämmitystarve oli pitkän
aikavälin keskiarvoa alempi.

Koko konsernin liikevaihto oli 234,9 miljoonaa euroa
(238,7 milj. € vuonna 2013). Liiketulos (liikeylijäämä)
oli 33,2 miljoonaa euroa (37,4 milj.euroa). Tilikauden
ylijäämä pieneni edellisvuodesta ja oli vain 3,9 miljoonaa euroa (9,6 milj. €). Oulun Energian mukaan liikevaihdon supistuminen johtui kaukolämmön kysynnän
vähenemisestä ja Oulun Sähkönmyynnin 1.3.2014 toteuttamasta hinnanalennuksesta. Liiketuloksen muutos selittyy pääosin liikelaitoksen kannattavuuden
heikentymisellä konsernin muiden yksiköiden parantaessa hieman tulostaan. Konsernin liikevoittoprosentti ja omavaraisuusaste eivät aivan yltäneet
edellisvuoden tasolle: liikevoitto oli 14 % (16 %) ja
omavaraisuusaste 43 % (50 %).

Liikelaitokselle asetetut taloustavoitteet ja niiden toteutuminen näkyvät myös taulukosta kohdassa 2.3.1.

2.4.3 Energiayhtiöille asetetut
tavoitteet
Seuraavassa tarkastellaan energiayhtiöille asetettujen
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnalliset tavoitteet olivat konsernitasoisia ja niiden toteutumista on selostettu edellä kohdassa 2.4.1.

Oulun Energia liikelaitoksen sitovia tavoitteita olivat
liikeylijäämä 18,9 miljoonaa euroa, tuloutus omistajalle 21,0 miljoonaa euroa, laina enintään 50,0 miljoonaa euroa ja investoinnit enintään 52,0 miljoonaa euroa. Kaukolämpöhintojen korotus sai olla korkeintaan
10 %, ja muita hintamuutoksia oli mahdollisuus tehdä
markkinatilanteen mukaisesti.

Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Urakointi Oy:n taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Toteumat ja useimmat tunnusluvut olivat molemmilla budjetoitua paremmat. Sähkönmyynnin liikevaihto
pieneni edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 miljoonaa euroa (-6,5 %), mutta tulos oli 4,4 miljoonaa euroa
ylijäämäinen ja budjetoitua parempi. Urakoinnin liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa ja tulos 1,0 miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Oulun Energia Siirto ja Jakelu
Oy:n liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa, 0,7 miljoonaa euroa (2,4 %) edellisvuotta pienempi, koska sähkön siirtomäärä oli 2,0 % budjetoitua alempi. Yhtiön
tulos oli 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Liikeylijäämä oli 16,7 miljoonaa euroa, 2,2 miljoonaa
euroa alle tavoitetason. Johtokunta teki marraskuussa esityksen liikeylijäämätavoitteen alentamisesta 13,0

Turveruukki Oy:n talousluvut jäivät alle budjetoidun.
Liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, se jäi noin 15 %
tavoitteesta mutta oli hieman edellisvuotta suurempi.

2.4.2 Liikelaitoksen sitovat tavoitteet
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Tilikauden tulos oli niukasti positiivinen, 45 000 euroa,
kun tavoitteena oli 0,9 miljoonaa euroa. Syiksi yhtiö
raportoi turpeen toimitusmäärän laskun, joka johtui
muun muassa leudosta talvesta ja Toppila 2:n tuotantokatkosta. Yhtiö arvioi vuoden 2015 näkymien olevan
viime vuotta parempia.

Oulun Energia liikelaitoskonserniin kuuluva Haukiputaan Energia Oy fuusioitiin Oulun Energia Oy:öön
31.12.2014.

2.5 Tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Oulun Energia konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä on käsitelty edellä kohdassa 2.4.3.

2.5.1

Monetra Oy

Arviointikohteena oli kaupungin tytäryhtiö Monetra
Oy, voittoa tavoittelematon, Oulun kaupungin (80 %)
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (20 %) perustama talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus. Yhtiö toimii in-house -periaatteella,
jossa asiakkaat ovat myös yhtiön omistajia eikä asiakkaiden siten tarvitse kilpailuttaa palvelun ostamista.
Tavoitteena oli selvittää, ovatko henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalvelujen palvelukeskuksen perustamiseen liittyneet odotukset täyttyneet. Miten Monetralle määritelty kehittämisvisio ja omistajapoliittiset
linjaukset sekä vuoden 2014 talousarviossa asetetut
tavoitteet ovat toteutuneet? Lisäksi tarkasteltiin palveluprosessien laadun ja kustannustehokkuuden seurantaa sekä yhteistyötä asiakkaiden kanssa prosessien laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Arvioinnin
kohteena oli myös Monetran ja kaupungin välisen
työnjaon selkeys ja tarkoituksenmukaisuus.
Monetra Oy:n perustaminen
Monetran perustamista koskevissa päätösasiakirjoissa (kaupunginhallitus 20.12.2011) on tavoitteena, että ”Oulun seudulle syntyy vahva alueellinen talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Alueellisen palvelukeskuksen tavoitteena on seudullisen osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta”.
Yhtiön perustamisen vaikutuksista on perustamisasiakirjoissa todettu, että ”varovaisesti arvioiden 3–5
vuoden aikana palvelukeskuksen perustamisen hyödyt ovat henkilöresurssien osalta noin 25 htv (ilman
eläköitymistä mahdollisesti saatavia hyötyjä)”. Ja ”taloushallinnon järjestelmän hankkimisen yhteistyönä
on arvioitu tuottavan noin 0,5 miljoonan säästöt”. Perustamisvaiheessa on otettu kantaa myös toimitilaratkaisuun ja linjattu, että ”tilavaihtoehdoissa ratkaisevia

ovat kustannukset, tietoliikenneyhteydet, vuokra-aika,
tilojen laajennettavuus sekä henkilöstön kulkuyhteydet” ja että yhtiö toimii ”ensisijaisesti kuntien omistamissa tiloissa ja toissijaisesti kuntakonsernin tiloissa”
(kaupunginvaltuusto 13.6.2011 § 65).
Monetra Oy aloitti toimintansa 1.5.2012. Yhtiön perustajat, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, laativat osakassopimuksen, jossa on
määritelty muun muassa yhtiön tarkoitus ja tavoitteet
sekä yhtiön hallinto ja omistajaohjauksen periaatteet.
Perustajat sitoutuivat ostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut yhtiöltä 31.12.2017 saakka. Sen
jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Myöhemmin
yhtiön osakkaiksi on tullut muitakin yhtiöltä palveluja ostavia tahoja.
Talous- ja hallintopalvelujen keskittämisellä haettiin
yhtenäisten prosessien ja käytäntöjen toteuttamista,
kustannustehokkuutta ja myös sitä, että palvelualueet
ja liikelaitokset voisivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Organisointitapa liittyi myös uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja toimintamallin määrittelyyn.
Palvelut ja asiakkaat
Monetra tuottaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja esimerkkeinä palkkalaskenta, reskontrapalvelut,
kirjanpitopalvelut, maksuliikennepalvelut, tietojärjestelmien pääkäyttäjyyspalvelut, koulutus- ja asiantuntijapalvelut sekä henkilöstövuokraus. Henkilöstövuokrauspalveluja tarjotaan myös muille kuin omistajille.
Vastaavia palveluja tarjotaan myös Oulun Konttorista,
mutta Monetrasta saadun tiedon mukaan on sovittu,
että ensisijaisesti palveluita annetaan Oulun Konttorista ja toissijaisesti Monetrasta.
Yhtiön perustajat, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ovat yhtiön suurimmat asiak-
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kaat ja osakkaat. Muita asiakkaita ( ja siis myös omistajia) ovat Oulun kaupungin tytäryhtiöistä energiayhtiöt,
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Kaupunginteatteri Oy, Nallikari Seaside Oy, Oulun Satama Oy ja
Kiinteistöyhtiö OuluZone Oy. Muita asiakkaita ovat
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Limingan, Hailuodon ja Lumijoen kunnat sekä Oulun Keskuspesula
Oy, NordLab Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus.
Lähtökohtana on, että asiakkaat ovat myös Monetran omistajina. Pienimmät omistusosuudet ovat
0,07 %. Omistajuus syntyy yhden osakkeen merkitsemisellä. Myös omistajien tytäryhtiöiden täytyy olla erikseen Monetran omistajia, jotta in-house -periaate toteutuisi.
Monetra sai uuden palvelualueen, kun kaupunginvaltuuston 27.10.2014 tekemän päätöksen mukaisesti Pohjois-Suomen tulkkipalveluiden liiketoiminta siirrettiin Oulun Konttorista Monetralle 1.2.2015 alkaen.
Siirrosta aiheutuvia yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten muutoksia valmisteltiin vuoden 2014 loppupuolella.
Monetran toiminnalle asetetut tavoitteet
Oulun kaupunginvaltuuston 17.6.2013 hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa on määritelty, että
yhtiö säilytetään kaupungin tytäryhtiönä ja omistuspohjaa pyritään laajentamaan in-house -status säilyttäen. In-house -periaate merkitsee, että liikevaihdosta
noin 90 % pitää tulla omistajilta. Muiden kuin osakkaiden osuus voi olla 10 %. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan tytäryhtiömuotoisella toiminnalla lisätään päätöksenteon nopeutta ja joustavuutta,
saavutetaan toiminnan läpinäkyvyys kilpailluilla markkinoilla sekä mahdollistetaan strategisen kumppanin
(osakkaan) mukaantulo yhtiön toimintaan.
Kehittämisvisiona on kehittää yhtiön toimintaa niin,
että se tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä talousja henkilöstöhallinnon palveluita kuntatoimijoille Pohjois-Suomessa. Tavoitteiksi on määritelty laadukkaat,
asiakaslähtöiset palvelut ja kilpailukykyinen hinta sekä taloudellinen kannattavuus.
Kaupungin talousarviossa vuodeksi 2014 on yhtiön
toiminnallisiksi tavoitteiksi määritelty seuraavat tavoitteet:
▪▪

uudet asiakkaat on otettu palveluun onnistuneesti, sähköiset palvelut käytössä

▪▪
▪▪

▪▪

asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla
uusien järjestelmien käyttöönotto siten, että mahdollistetaan seuraavien kahden vuoden aikana tehokkuuden kasvu keskimäärin 10 %
henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla.

Tilinpäätöstietojen perusteella yhtiö on saavuttanut
kaikki nämä tavoitteet kohtalaisen hyvin. Sähköiset
palvelut ovat käytössä 80 %:lla asiakkaista. Asiakastyytyväisyys on pysynyt keskimäärin hyvällä tasolla, vaikka talousjärjestelmän käyttöönoton ja ensimmäisen
käyttövuoden aikana on välillä saatu myös heikompia tuloksia. Tehokkuustavoitteesta jäätiin tänä vuonna. Kaikki järjestelmät ja prosessit huomioiden noin
30 %:n osalta tehokkuusvaade toteutui, joka käytännössä tarkoittaa palkkaprosessin, matkalaskujen, ostolaskujen ja myyntilaskujen prosesseja, ja näiden
osalla tehostuminen näkyy henkilötyön vähenemisenä. Intime-talousjärjestelmä otettiin käyttöön viime
vuonna, mutta kaikkia sen mahdollistamia sähköisiä
toimintatapoja ei ole voitu hyödyntää, koska koulutusta, ohjeistusta ja henkilökohtaista neuvontaa järjestelmän käytöstä jouduttiin antamaan normaalia
enemmän. Tehokkuustavoitteeseen vaikuttaa myös
asiakkaan valmius ottaa käyttöön sähköisiä toimintatapoja. Yhtiön tavoitteena oli saada uusilla järjestelmillä 10 %:n tehokkuuden kasvu vuosina 2014–2015,
mutta uuden arvion mukaan tehokkuuden kasvu näkynee vasta myöhemmin vuosina 2015–2016.
Monetran talous on myös hyvässä kunnossa. Vuoden 2013 laskutusta palautettiin asiakkaille yhteensä
334 000 euroa. Pääomalainasta on maksettu puolet
pois. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi lähes 24 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti
uusien asiakkaiden, uusien palvelujen ja lisäpalvelujen
käyttöönotto. Tilikauden tulos jäi kuitenkin alijäämäiseksi noin 15 000 euroa (verojen jälkeen) ja tulos toteutui noin 23 000 euroa talousarvioita pienempänä.
Syynä ovat talousjärjestelmäinvestoinnit, jotka voivat
aiheuttaa myös hinnankorotuspaineita lähivuosille.
Monetra omistaa vuoden 2014 alussa käyttöönotetun
uuden taloushallinnon järjestelmän.
Yhtiön henkilöstömäärä oli 150, josta valtaosa on siirtynyt Monetraan liikkeenluovutuksella asiakasomistajilta. Henkilöstöä siirtyi yhtiöön kahdeksasta eri
organisaatiosta, mikä on ollut riski, mutta tyytyväisyysmittaukset osoittavat, että tässä suhteessa on onnistuttu. Henkilöstöstä yli 84 % pitää Monetraa todella hyvänä työpaikkana.
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Toimintamalli ja työnjako asiakkaan ja
Monetran välillä
Monetra Oy ja kaupunki tekevät vuositason palvelusopimuksen, jossa on määritelty palvelut, hinnat,
palveluiden laadun seuranta ja palvelusopimukseen
yleisesti kuuluvat asiat. Sopimuksen liitteissä on määritelty palveluittain vastuut Monetran ja kaupungin
kesken. Peruspalveluista Monetra laskuttaa kaupunkia ja konsernipalvelut jakaa laskun edelleen yksiköille. Erillispalveluista Monetra laskuttaa suoraan kaupungin yksiköitä.
Yhteistyön toteuttamisen seurantaa varten on ohjausryhmä, jossa konsernipalvelujen ja Monetran johto kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Ryhmä päättää
muun muassa hinnanmuutoksista. Hintaa tarkistetaan
1–2 kertaa vuodessa, jotta varmistutaan asiakkaan todellisiin kustannuksiin perustuvasta laskutuksesta. Periaatteena on, että mitä sähköisempi toimintamalli,
sitä alhaisempi hinta. Säännöllisen yhteistyön lisäksi
seurataan toiminnan laatua. Mitä vähemmän virheitä,
sen alhaisempi on hinta.
Oulun kaupungin ja liikelaitosten laskutus (ilman
Energia liikelaitosta) vuonna 2014 oli 5,3 miljoonaa
euroa, josta peruspalvelupaketin osuus oli 91 %. Oulun Energia liikelaitoksen ja energiayhtiöiden laskutus
oli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Toiseksi suurimman
osakkaan ja asiakkaan eli sairaanhoitopiirin laskutus
vuodelta 2014 on arvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa. Monetran liikevaihto vuonna 2014 oli 9,8 miljoonaa euroa.
Henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluiden hoitamiseen osallistuvat Monetran lisäksi Oulun Konttori
ja konsernipalvelut, ja myös yksiköt itse hoitavat näitä tehtäviä. Yksiköissä päätoimisesti henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä hoitavat henkilöt ovat Oulun
Konttorin henkilöstöä. Toiminnan laadun ja tehokkuuden (kustannustehokkuus) kannalta on olennaista, että toimintaprosessit ja vastuut niiden sisällä on
selkeästi määritelty ja dokumentoitu, ja että näitä kokonaisprosesseja kehitetään laadukkaiksi ja kustannustehokkaiksi.
Vuoden 2014 talousarviossa on Oulun Konttorille asetettu tavoite ”työprosessien ja -tapojen kokonaisvaltainen kehittäminen siten, että hallinnon osuus kokonaiskustannuksista pienenee”. Tavoitteena on 2 %:n
lasku vuonna 2014. Tavoitteen määrittelyssä on todettu, että se sisältää sekä Konttorin että Monetran osuuden prosesseista. Konttori on ilmoittanut, että hallinnon osuus kokonaiskustannuksista on laskenut 1,5 %.

Vaikka prosessien tehokkuuteen ja mittaamiseen on
kiinnitetty huomiota ja tehostumista on Monetran
mukaan tapahtunut, tehostamistavoitteiden toteutumista tai ulkoistamisen täsmällisiä vaikutuksia on ulkoapäin vaikea luotettavasti todeta, jolloin joudutaan
luottamaan johdon antamiin arvioihin.
Työnjaon ongelmakohtia on tuotu esille esimerkiksi kaupungin vastuunalaisen tilintarkastajan kaupunginhallitukselle jättämässä tilintarkastusmuistiossa
(28.4.2014, kaupunginhallituksen vastaus 15.9.2014)
ja ulkoisen tarkastuksen yksikössä tehdyssä Intimetalousjärjestelmän käyttöönottoa koskeneen tarkastuksen tarkastusmuistiossa.

Palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden
seuranta
Monetralta saatujen tietojen mukaan sillä on systemaattinen laadunseurantajärjestelmä ja asiakastyytyväisyyden seuranta, jotka toimivat pohjana yhteiselle
kehittämiselle. Myös prosessien tehokkuutta seurataan systemaattisesti ja laatupoikkeamien kustannus
kyetään laskemaan asiakkaittain. Laatua seurataan sekä Monetran omien että asiakkaan poikkeamilla. Seurantatiedot käydään läpi asiakkaan kanssa yhteistyöpalavereissa ja ohjausryhmissä. Uusi laadunseurannan
työkalu otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa.
Asiakastyytyväisyyttä kysytään sekä tyytyväisyyskyselyllä että asiakaspalavereissa. Tyytyväisyyskyselyn ja
asiakaspalaverien arvosanat ovat vaihdelleet 7,8–8,6
välillä (asteikolla 4–10). Myös henkilöstötyytyväisyyttä mitataan tyytyväisyyskyselyllä sekä fiilismittauksella. Fiilismittaus mittaa henkilöstön päivän fiilistä ja se
vaihtelee paljon; avotilat, tilinpäätöskiireet ja talousjärjestelmän käyttöönotto on heikentänyt fiilismittauksen tulosta.
Monetran laskelman mukaan prosessien tehostumisella on saatu aikaan kustannussäästöjä 15 % vuoteen
2009 verrattuna. Monetrassa on laskettu, että henkilötyövuosilla tarkasteltuna toiminta on tehostunut keskimäärin 10 % vuodesta 2009 vuoteen 2013. Vuonna
2013 uudistetut järjestelmät mahdollistavat täysimääräisen tehostumisen uuden arvion mukaan vasta vuosina 2015–2016.
Monetra on saanut käyttöönsä Ernst & Young Oy:n tekemän palveluprosessien vertailututkimuksen. Vertailussa olivat mukana Oulun Monetra, Helsingin ja Espoon
kaupunkien vastaavat palveluprosessit sekä Kansainvälinen yritystietokanta. Tutkimukseen kerättiin tiedot
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kustannuksista, suoritemääristä ja henkilötyövuosista
vuonna 2013. Vertailun mukaan Monetran ostolasku-,
myyntilaskutus- ja kirjanpitoprosessien kustannukset henkilötyövuotta kohden ovat keskimääräistä alhaisemmat. Palkanlaskentaprosessi on vertailussa todettu kehityskohteeksi kaikille kaupungeille. Prosessit
sisältävät runsaasti manuaalista työtä. Toisaalta myös
asiakasrakenteesta seuraava työehtosopimusten moninaisuus ja palkkioiden käsittely heijastuvat tehokkuuteen. Palkanlaskentaprosessi on kokonaiskustannuksiltaan suurin Monetran palveluprosesseista.
Johtopäätökset
Monetra on palvelukeskus, jolla on edellytyksiä kasvaa alueellisesti merkittäväksi toimijaksi. Monetra on
jo nyt saanut ensimmäisten toimintavuosien aikana
uusia asiakkaita (lähikuntia, kuntien tytäryhtiöitä).
Omistajapoliittiset tavoitteet ovat toteutuneet. Kehittämisvisiokin toteutuu siltä osin, että yhtiö tarjoaa
laadukkaita ja kilpailukykyisiä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita kuntatoimijoille Pohjois-Suomessa. Jatkuva laadunseurantajärjestelmä on olemassa ja
asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla. Talous on kunnossa.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisen hyvin. Asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat hyvällä tasolla. Tehokkuuden
kasvu painottuu uuden arvion mukaan vasta vuosille
2015–2016, sillä uuden talousjärjestelmän käyttöönotto ei ole toteutunut aivan tavoitteen mukaisesti.
Myös uusien asiakkaiden sähköisten palveluiden käyttöönotossa on vielä tehostamista.
Jatkuva parantamisen toimintamalli yhdessä asiakkaiden kanssa on luotu ja saatujen selvitysten mukaan käytössä. Tämä on hyvä asia palvelujen kilpailukyvyn kannalta. Ernst & Young Oy:n vertailututkimus
osoittaa Monetran sijoittuvan hyvin palveluprosessien vertailututkimuksessa. Kehitettävää löytyi palkkahallinnosta. Palkanlaskentaprosessi on kokonaiskustannuksiltaan suurin Monetran palveluprosesseista.
Palvelusopimuksessa tehty vastuiden määrittely ei ole
ollut riittävä. Talous- ja henkilöstötoimintojen sisältövastuu (laatu, kaupungin linjaukset) on edelleen konsernipalveluilla, samoin vastuu kokonaisprosessien tehokkuudesta.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
toiminnassa on tärkeää määritellä osapuolten tehtävät ja vastuut selkeästi. Huonosti hoidettu
vastuunjako tulee kalliiksi. Oulun Konttorin, Monetran ja konsernipalveluiden välillä työnjaon,
roolien ja vastuiden selkeyttä on parannettava.
Yhtiön hallituksen toimialaosaaminen on osoittautunut tärkeäksi tämäntyyppisen palvelukeskuksen johtamisessa.
Monetra toimii kaupungin ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa. Monetran toimitilaratkaisut tulee
arvioida uudelleen kaupungin pyrkiessä keskittämään toimintaansa omiin tiloihin ja tehostamaan tilojen käyttöä.
Monetran vuoden 2014 tavoitteissa mitattiin tehokkuutta, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä
sekä uusien asiakkaiden saamista sähköisten palveluiden piiriin. Tavoitteissa jätettiin huomioimatta laatu ja vaikuttavuus, vaikka laatua korostettiin omistajapoliittisissa linjauksissa ja yhtiöllä on systemaattinen laadunseurantajärjestelmä.

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

2.5.2 Muut tytäryhtiöt
Monetra Oy:n lisäksi talousarviossa oli asetettu toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivakka-yhtymä Oy:lle, koulutusyhtiöille, Haukiputaan Kehitys
Oy:lle, Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:lle, Oulun Pysäköinti Oy:lle ja Oulun Kaupunginteatteri Oy:lle. Oulun
Satama Oy ja Nallikari Seaside Oy aloittivat yhtiöinä
1.1.2014, niille ei valtuusto asettanut tavoitteita ensimmäiseksi toimintavuodeksi.
Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupungin alakonserni, johon on 1.1.2014 alkaen kuulunut emoyhtiö ja viisi
tytäryhtiötä. Vuoden 2014 aikana toteutettiin kuntaliitoksen yhteydessä tavoitteeksi asetettu vuokra-asuntoyhtiöiden siirto Sivakka-konsernin vastuulle.
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voitteen toteutuneen, ja myös taloudellinen tulos oli
hyvä. Rahoitukseen vaikuttavista tunnusluvuista tutkintomäärä ja opintojen eteneminen olivat tavoitteiden mukaiset.
Kiinteistöyhtiöistä vain Haukiputaan Kehitys Oy:lle
ja Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:lle oli asetettu toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimitilojen
vuokrausastetavoitteet eivät toteutuneet. Haukiputaan Kehitys Oy:n tulos oli niukasti positiivinen, mutta liiketulosprosentti 13,3 ei ollut aivan tavoitteen (16
%) mukainen. Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:n tulos oli
merkittävästi tappiollinen, ja yhtiö on ilmoittanut tekevänsä talouden tervehdyttämissuunnitelman maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

Sivakka-yhtymä Oy:n talous toteutui hieman tavoitteita paremmin. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta asuntojen käyttöastetta, jossa tavoitteena oli 97,5 % ja toteuma 96,0 % (96,6 % vuonna
2013). Asukasvaihtuvuus pieneni edellisestä vuodesta: vuonna 2014 se oli 28,9 % ja edellisenä vuonna
31,3 %.

Oulun Pysäköinti Oy raportoi toiminnastaan ja
taloudestaan mutta ei omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön liikevaihto 1,7 miljoonaa euroa oli budjetoidulla tasolla ja tulos positiivinen mutta budjetoitua ja edellisen vuoden tulosta pienempi.
Kivisydän-pysäköintilaitoksen rakentamisen raportoidaan etenevän kokonaisaikataulun ja kustannusarvion mukaisesti, ja sen käyttöönotto alkaa syksyllä 2015.

Koulutusyhtiöistä Oulun Aikuiskoulutuskeskus
Oy:lle asetetut taloustavoitteet toteutuivat budjetoitua ja myös edellisvuotta paremmin. OAKK raportoi
toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n keskeinen tavoite oli toiminnan onnistunut aloitus 1.1.2014. Yhtiö raportoi ta-

Oulun Kaupunginteatteri Oy:n toiminnallisista tavoitteista toteutuivat ensi-iltojen ja katsojien määrä,
mutta esitysten lukumäärä jäi hieman tavoitteesta.
Taloudellisesti vuosi oli hyvä: liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa, 9 % suurempi kuin talousarviossa ja 21 %
suurempi kuin vuonna 2013. Tulos oli 150 000 euroa.
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3 Kaupungin talous
3.1 Talousarvion toteutuminen
Oulun kaupungin tilikauden ylijäämä oli 322,3 miljoonaa euroa. Sitä selittävät pääosin Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittämisestä johtuva satunnainen tuotto
341,5 miljoonaa euroa ja Oulun Jätehuolto liikelaitoksen yhtiöittämisestä johtuvat poistoeron ja varausten
muutokset yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Ilman näitä kertavaikutteisia eriä tulos olisi ollut alijäämäinen
noin 24 miljoonaa euroa eli alkuperäisen talousarvion tasolla.
Välitilinpäätöksessä ennustettiin tilikauden alijäämäksi 65,1 miljoonaa euroa, ja kaupunginhallitus edellytti
tuolloin lauta- ja johtokunnilta toimia tuloksen parantamiseksi. Kaupunginvaltuustolle 6.10.2014 esitetyn
yhteenvedon mukaan palvelualueet ja liikelaitokset
esittivät menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. Hyvinvointilautakunta
ennakoi jo tuolloin toimintakatteen alijäämän kasvavan 17,5 ja sivistys- ja kulttuurilautakunta 3,5 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna.
Peruskunnan alkuperäiseen talousarvioon valtuusto teki vuoden aikana muutoksia siten, että toimintakate oli muutetussa talousarviossa -999,1 miljoonaa
euroa, 22,3 miljoonaa euroa alkuperäistä huonompi.
Tilinpäätöksessä toimintamenot kuitenkin alittuivat
noin 6,5 miljoonaa euroa ja tulot ylittyivät 10,6 miljoonaa euroa, joten peruskunnan toimintakate oli -981,9
miljoonaa euroa, 17,2 miljoonaa euroa parempi kuin
muutetussa talousarviossa.

Toimintatulot
Kaupungin toimintatulot olivat 414,2 miljoonaa euroa,
21,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä ja 18,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Oulun Energian liikevaihto jäi budjetoidusta 27,8 miljoonaa euroa, mutta peruskunnan
palvelualueiden tulot ylittyivät nettomääräisesti 10,6
miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.

Kaupunginhallituksen tulojen ylitys oli 1,4, yhdyskuntalautakunnan 9,7 ja rakennuslautakunnan 0,2 miljoonaa euroa. Hyvinvointilautakunnan tulojen alitus oli
0,7 ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 0,3 miljoonaa
euroa (sisältää sopimusohjauksen).

Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi 708,2 miljoonaa euroa, 1,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa ja 17,4 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota
heikommin. Verotuloennuste välitilinpäätöksessä oli
707,8 miljoonaa euroa.
Kunnallisveroprosenttia korotettiin 0,75-prosenttiyksikköä, ja korotuksen vaikutukseksi arvioitiin noin 24
miljoonaa euroa. Kertymä oli oletettua huonompi, sillä se jäi 21,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi. Valtuusto alensi verotulojen sitovaa määrärahaa 15,8 miljoonalla eurolla joulukuussa
2014. Arvioitua hitaampaan verotulojen kasvuun pidetään syynä heikkoa talouskasvua ja maltillista palkkaratkaisua.
Yhteisöveron tuotto oli 32,9 miljoonaa euroa, hieman
budjetoitua suurempi. Valtionosuudet olivat yhteensä
230,3 miljoonaa euroa, noin 3 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa.

Toimintamenot
Kaupungin toimintamenot olivat 1 299,0 miljoonaa
euroa. Alkuperäisessä talousarviossa ne olivat 1 326,1
miljoonaa euroa. Kaupungin toimintamenojen alitukseen vaikutti merkittävästi Oulun Energian ostojen
jääminen yli 20 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion. Myös henkilöstökulujen raportoidaan toteutuneen talousarviota pienempinä.
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Peruskunnan toimintamenot olivat 1 237,1 miljoonaa
euroa. Ne ylittivät alkuperäisen talousarvion 12,6 miljoonalla eurolla mutta jäivät 6,9 miljoonaa euroa alle
muutetun talousarvion. Kaupunginhallituksen menot
alittuivat 7,8, yhdyskuntalautakunnan 2,9, rakennuslautakunnan 0,4 ja tarkastuslautakunnan 0,2 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.
Valtuusto lisäsi tilivuoden aikana hyvinvointilautakunnan menomäärärahoja 15,2 ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan menomäärärahoja 4,9 miljoonaa euroa.
Tilinpäätöksessä hyvinvointilautakunnan menot ylittyivät vielä 2,6 (siitä erikoissairaanhoito 2,0) ja sivistysja kulttuurilautakunnan menot 2,3 miljoonaa euroa.
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Palvelumalli 2020:een sisältyi tavoite kaupungin omien kiinteistöjen käytön maksimoinnista ja ulkoisista
vuokratiloista luopumisesta. Tilakeskus toteaa vuosikertomuksessaan, että palvelutiloja oli vuoden lopussa käytössä yhteensä 853 500 m2 ja niistä ulkoa vuokrattuja 103 000 m2 (noin 12 %), joihin sisältyvät myös
kaupungin omilta yhtiöiltä vuokratut ja elinkaarimallilla toteutetut tilat. Kaikkiaan tilojen määrä kasvoi noin
70 700 m2 ja ulkoa vuokrattujen noin 7 200 m2. Tilakeskuksen ulos maksamat vuokrat olivat 15,3 miljoonaa euroa eli samansuuruiset kuin edellisenä vuonna.

3.2 Investoinnit
Kaupungin alkuperäisessä talousarviossa investointimääräraha oli yhteensä 165,8 miljoonaa euroa. Liikelaitosten investointimäärärahoihin tehtiin korotuksia
yhteensä 21,5 miljoonaa euroa ja peruskunnan määrärahoihin 0,35 miljoonaa euroa.
Investointien toteuma poikkesi huomattavasti budjetoidusta yhtiöittämisten vuoksi: investointimenot
olivat 719,7 miljoonaa euroa. Siitä Oulun Energian ja
Oulun Jätehuollon osakepääomakirjaukset olivat yhteensä 520,6 miljoonaa euroa. Myös investointitulot
olivat poikkeukselliset. Energian ja Jätehuollon yhtiöittämiseen liittyviä sitovien erien muutoksia ei tuotu
valtuuston päätettäväksi tilikauden aikana.
Peruskunnan 64,1 miljoonan euron investointimääräraha toteutui 93,6 miljoonan euron suuruisena, 29,5
miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin poikkeama oli osakkeissa ja osuuksissa 30,7 miljoonaa, josta

noin 20 miljoonaa euroa johtui Oulun Satama Oy:n ja
Nallikari Seaside Oy:n pääomasijoituksista sekä Oulun
Jätehuolto Oy:n perustamiskustannuksista. Menoja aiheutui lisäksi Oulun Kuntoutussairaala Oy:n purkamisesta ja asunto- ja kiinteistöliiketoimintojen siirroista.
Ulkoisten liikelaitosten investoinnit ilman omaisuuden
siirtoja olivat 55,6 miljoonaa euroa, 80 % varatuista
määrärahoista. Vuoden aikana valtuusto päätti 20 miljoonan euron lisäyksestä Oulun Energian alkuperäiseen määrärahaan mahdollisia laajennusinvestointeja
varten, mutta korotetusta määrärahasta jäi käyttämättä lähes 12 miljoonaa euroa. Sisäisten liikelaitosten investoinnit olivat 46,7 miljoonaa euroa, josta Oulun
Tilakeskuksen investoinnit olivat yhteensä 40,2 miljoonaa euroa, 91 % erillisinvestointeihin ja peruskorjauksiin varatusta määrärahasta.
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Investointimenot vuosina 2013 ja 2014, milj. €
Investointikohteet

TP 2013

Osakkeet ja osuudet (ilman Kuntoutussairaala Oy:tä)

TA 2014, sis.
muutokset

20,6

13,5

4,2

9,1

Liikelaitosten peruspääoma

TP 2014
39,3

1,0

Irtain käyttöomaisuus
Maan hankinta

7,3

9,9

6,0

5,7

Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä EU-hankkeet

27,9

34,6

32,8

Peruskunta yhteensä

62,6

64,1

85,1

Tilakeskus liikelaitos

68,5

44,1

40,2

6,1

7,2

6,5

Sisäiset liikelaitokset yhteensä

74,6

51,3

46,7

Oulun Energia liikelaitos

34,0

52,0

40,3

Muut sisäiset liikelaitokset, kehittämisrahasto ja Oulun valistustalorahasto

Muut ulkoiset liikelaitokset

20,4

17,3

15,3

Ulkoiset liikelaitokset yhteensä

54,4

69,3

55,6

Pelastuslaitos (TA netto, TP brutto)
Oulun kaupunki yhteensä
Kuntien yhdistymisistä aiheutuneet omaisuuserien siirrot

2,3

2,9

3,3

193,9

187,6

190,7

187,6

719,7

36,7

Pääosin yhtiöittämisistä aiheutuneet omaisuuserien siirrot
KAIKKI YHTEENSÄ

529,0
230,6

3.3 Kaupungin talouden tila
Valtuustosopimuksen toimintamenojen ja toimintakatteen alijäämän muutosta koskeviin tavoitteisiin ei
päästy, vaikkakin kasvuprosentit olivat pienemmät
kuin edellisenä vuonna. Vuosikate oli 75,2 miljoonaa
euroa, 5,7 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, ja se ylitti hieman valtuustosopimuksen tavoitteen. Vuosikate kattoi poistoista 75 %.

Varsinaisten investointien määrä oli edelleen korkea,
190,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 640,8 miljoonaa euroa. Lainoja nostettiin
58 miljoonaa euroa vähemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Asukasta kohden lainaa oli 3 266
euroa. Valtuustosopimuksen lainatavoitteiden toteumaan tulee vaikuttamaan se, että Oulun Energia Oy
maksaa kaupungille takaisin 64 miljoonan euron antolainan vuonna 2015.
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3.4 Oulu-konsernin talous
Konsernin tilinpäätös muodostuu kaupungin, tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien yhdistelystä, jossa on eliminoitu muun muassa yhtiöittämisten ja omaisuussiirtojen vaikutukset. Konsernin tulos oli 40,0 miljoonaa

euroa alijäämäinen, 33,7 miljoonaa euroa huonompi
kuin edellisenä vuonna. Se johtuu pääasiassa Oulun
kaupungin tuloksesta. Konsernitaseen loppusumma
oli 2 598,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin ja Oulu-konsernin tunnuslukuja vuosilta 2013 ja 2014
2013
Tunnusluku

Kaupunki

Omavaraisuus %

60

2014
Oulu-konserni
53

Kaupunki
64

Oulu-konserni
51

Suhteellinen velkaantuneisuus %

59

65

62

68

Investointien tulorahoitus %

36

62

11

69

Lainakanta milj. €

554,0

794,0

640,8

872,2

Lainaa euroa/asukas

2 858

4 096

3 266

4 445

Tarkastuslautakunta toteaa, että
kaupungin vuoden 2014 tulos on poikkeuksellisen hyvä mutta vain kirjanpidollisesti. Ilman satunnaisia eriä tulos olisi ollut alijäämäinen. Jo välitilinpäätöksessä ennakoitiin, että hyvinvointilautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintamenot ovat ylittymässä yhteensä lähes
20 miljoonaa euroa. Vuoden loppupuoliskolla ei pystytty reagoimaan riittävästi tiedossa oleviin menojen lisäyksiin ja tulojen vähennyksiin, ja kyseisten lautakuntien menot olivat tilinpäätöksessä lähes 25 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa. Talousarvion
on syytä olla tavoitteellinen mutta kuitenkin realistinen.
Kaupungin tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä ja vähentää toiminnan sijoittamista ulkopuolisiin vuokratiloihin. Vuonna 2014 palvelutilojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, ja myös ulkoa vuokrattuja tiloja oli enemmän.
Valtuustosopimuksen toteutumisen kannalta on huolestuttavaa, että investoinnit olivat edelleen
suuret suhteessa tulorahoitukseen ja lainakanta kasvussa. Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin investointitaso alenee, mutta lähivuosina konsernissa on tiedossa mittavia investointeja lähivuosina, kuten Oulun Energia Oy:n voimalaitosyksikön rakentaminen.
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4 Henkilöstön työhyvinvointi
Arvioinnin kohteena oli kaupungin henkilöstön työhyvinvointi. Arvioinnissa tarkasteltiin pääasiassa kaupunkistrategiassa henkilöstön työhyvinvoinnille asetettuja
tavoitteita, joissa voitiin suureksi osaksi hyödyntää viime syksynä toteutetun Kunta10-kyselyn tuloksia.
Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupunki huolehtinut
riittävästi ja millä toimilla henkilöstönsä työhyvinvoin-

nin ylläpidosta ja kehittämisestä? Mitä tavoitteita on
asetettu työhyvinvoinnille ja millä keinoilla työhyvinvointia ylläpidetään, kehitetään ja ovatko ne riittäviä
tarpeeseen nähden? Lisäksi selvitetään, miten työhyvinvointia seurataan kaupunki- ja toimintayksikkötasoilla sekä tarkastellaan konsernipalveluiden yhteistoimintaa Oulun Työterveys liikelaitoksen kanssa.

Työhyvinvoinnin määritelmä
Työhyvinvointi on monien tekijöiden muodostama
kokonaisuus ja työhyvinvoinnille on useita määritelmiä. Useimmiten määritelmissä eritellään työyhteisön hyvinvointi ja yksilön työhyvinvointi. Yleinen käsitys nykyisin on, että työhyvinvointi koostuu useista
eri alueista: työyhteisö, johtaminen, osaaminen, työ ja
työympäristö. Vastuu työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä on sekä työnantajalla että työntekijällä.
Työterveyslaitos on määritellyt, että ”työhyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaisten toimenpiteiden

käyttöä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi työpaikoilla siten, että samanaikaisesti edistetään tuottavuutta ja yrityksen menestymistä”.
Aikaisemman suppeamman ajattelun mukaan työhyvinvoinnin katsottiin koostuvan pääasiassa työsuojelun ja työterveyshuollon toimijoiden työstä. Oulussa
on henkilöstöohjelman mukaisessa työhyvinvoinnin
edistämistyössä omaksuttu edellä kuvattu laajempi
näkemys työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Kaupungin toimet työhyvinvoinnin parantamiseksi
Kaupungilla on useita konsernipalvelujen valmistelemia, koko organisaation käytössä olevia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja parantamisen keinoja. Esimerkkinä
kaupungin henkilöstön koulutusohjelma, joka sisältää johtamisen, esimiestyön ja työyhteisön toiminnan
valmennus- ja koulutustilaisuuksia. Uutena on aloitettu työhyvinvointikorttikoulutus, jolla rohkaistaan sekä
aloittamaan että kehittämään oman työyhteisön työhyvinvointia edistäviä prosesseja. Työkierto nähdään
myös yhtenä työhyvinvoinnin kehittämisen muotona.
Niin sanotussa sisäisessä työkierrossa oli vuoden 2014
aikana yhteensä 750 henkilöä. Kaupunki tukee myös
henkilöstön omaehtoista liikuntaa 120 eurolla per henkilö vuosittain. Lisäksi on perinteisemmät työsuojelun
ja työterveyshuollon suunnitelmat ja toimenpiteet.

Työhyvinvoinnin kaupunkitasoisia toimintamalleja ja
-ohjeita ovat muun muassa kehityskeskustelumalli ja
-ohjeistus, hyvän käytöksen ja epäasiallisen kohtelun
ehkäisemisen ohje, varhaisen puuttumisen toimintamalli ja -ohje, uudelleensijoituksen toimintamalli, korvaavan työn toimintamalli, sairauspoissaolot ja työhön
paluun tukemisen ohje, työuupumuksen tunnistamisja toimintaohjelma ja päihdeohjelma. Palvelualueilla
on käytössä myös työnohjausta.

Varhaisen tuen ja
uudelleensijoitustoiminnan mallit
Konsernipalveluissa varhaisen tuen ja uudelleensijoitustoiminnan malleja on kehitetty ja työtä tehty jo
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vuodesta 2005 alkaen, mutta vasta nyt yleinen ilmapiiri on sellainen, että työkyvyn tai terveydentilan heikkeneminen tunnistetaan ajoissa, siihen etsitään ratkaisuja ja asia on helpompi ottaa työyhteisössä puheeksi.
Näin on voitu parantaa yksiköiden työhyvinvointia ja
saada sairauspoissaolot parempaan hallintaan.
Työkykyjohtamisen mallista, jolla pyritään lisäämään
ja tehostamaan varhaisen tuen mallin käyttöä, on saatu kaupungissa hyviä tuloksia. Kokeilu aloitettiin Oulun Serviisi liikelaitoksesta vuonna 2010, ja mallia ollaan nyt laajentamassa eri toimialueille, muun muassa
Oulun tekniseen liikelaitokseen ja ikäihmisten hyvinvointipalveluihin.
Konsernipalveluista saatujen tilastojen mukaan Oulun kaupungin varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut eli varhe-maksut Kuntien eläkevakuutukselle (Keva) ovat pienentyneet noin 1,3 miljoonaa euroa.
Varhe-maksuja maksettiin 5 miljoonaa euroa vuonna
2013 ja vuonna 2014 enää 3,7 miljoonaa euroa (ennakko). Varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa joko työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai
työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea.
Toinen positiivinen asia on osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneiden ( joista ei mene varhe-maksua) määrän kasvu noin 38 %. Vuonna 2013 osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 109 henkilöä ja 150 henkilöä
vuonna 2014. Myös alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet
ovat vähentyneet (varhe-maksut pienentyneet). Vuonna 2013 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 52 henkilöä ja
vuonna 2014 enää 34 henkilöä. Tulokset ovat hyviä.
Lisäksi konsernipalveluissa on huomattu, että sairauspoissaolot ovat laskeneet niissä kohteissa, joissa työkykyjohtamisen mallia on kokeiltu.
Viimeisimpinä toimina on varhaisen tuen mallin käyttöä konsernipalveluista tehostettu henkilöstöjärjestelmästä esimiesten sähköpostiin tulevilla automaattisilla
sairauspoissaolohälytyksillä. Esimiehen tulee käydä puheeksiottokeskustelu työntekijän kanssa, jonka sairauspoissaoloista saadaan hälytys, ja merkitä järjestelmään
keskustelussa sovittu toimenpide. Sairauspoissaolohälytys otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Lisäksi palvelualueiden ja liikelaitosten sisäistä uudelleensijoitustoimintaa on tehostettu uudelleensijoitusverkostoon
kuuluvilla uusilla työkykykoordinaattoreilla. Verkoston
vetäjänä toimii konsernipalveluiden uudelleensijoitusasiantuntija, joka vastaa myös toimialueiden ylittävästä
uudelleensijoitustoiminnasta. Koordinaattorit vastaavat
toimialueiden sisäisestä uudelleensijoituksesta. Yleen-

sä uutta työkyvynmukaista työtä lähdetään hakemaan
työkokeilun kautta. Yhteistyö esimiesten ja Oulun Työterveyden kanssa on myös tiivistä.
Viime keväänä kaupungissa otettiin käyttöön korvaavan työn toimintamalli. Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä vakiintunutta tai
työsopimuksen mukaista työtään mutta kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään väliaikaisesti jotakin muuta työtä työnantajalleen. Oulussa 68 työntekijää on tehnyt korvaavaa työtä. Päiviä on kertynyt
1 487. On arvioitu, että rahallisesti on kyse noin
150 000 eurosta.

Henkilöstöohjelma
Kaupungin toimiin työhyvinvoinnin edistämiseksi
kuuluu olennaisena osana kaupunkistrategiaan perustuva henkilöstöohjelma (aikaisemmin henkilöstöstrategia). Siihen valitaan keskeiset kehittämiskohteet,
joita halutaan viedä eteenpäin koko organisaatiossa.
Ohjelma ohjaa kaupungin henkilöstötyötä. Kaupunkistrategia 2020 ja uuden Oulun yhdistymissopimus
edellyttivät erillisen henkilöstöohjelman laatimista.
Henkilöstöohjelmaa tulee toteuttaa kaupunkiorganisaation kaikissa yksiköissä, joten ohjelmassa määritellyt tavoiteltavat vaikutukset, keinot ja mittarit ohjaavat myös yksikkötasolla tehtävää työhyvinvoinnin
ylläpitämistä ja parantamista. Ohjelmaa toteutetaan
toimialoilla ja yhtenäisesti konsernihallinnosta käsin.
Henkilöstöohjelman mukaan tarvittavat toimenpiteet
kirjataan vuosittain laadittaviin palvelualueiden ja liikelaitosten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmiin. Toteutumista seurataan jo vuosia käytössä olleella henkilöstöraportoinnilla. Käytännössä ohjelman toteutus
on jokapäiväistä johtamista ja työntekoa.
Ohjelma on valmisteltu yhdessä henkilöstöjärjestöjen
kanssa ja käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä (28.4.2014).
Ohjelma on laadittu vuosiksi 2014–2020. Henkilöstöohjelman päätavoitteet ovat hyvä ihmisten ja asioiden johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin kohoaminen, henkilöstön
kokonaismäärän pitäminen ennallaan ja henkilöstön
ohjaaminen hallinnollisesta työstä asiakaspalvelutyöhön. Henkilöstöohjelmaan sisältyvien työhyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan konsernipalveluissa erillistä työhyvinvointiohjelmaa vuosiksi
2015–2020.
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Työhyvinvointiohjelma 2015–2020 sisältää toimia ja
keinoja, joilla toteutetaan henkilöstöohjelmaan sisältyviä työhyvinvoinnin tavoitteita. Ohjelman tarkoituksena on ohjata työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä. Se laaditaan henkilöstöohjelman pohjalta ja
siihen sisällytetään konkreettiset toimet työhyvinvoin-
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nin edistämiseksi. Ohjelman osa-alueita ovat johtaminen ja esimiestyö, työyhteisötaitojen kehittäminen,
osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, terveellinen
ja turvallinen työympäristö sekä työkyvyn edistäminen. Ohjelman laatiminen on aloitettu syksyllä 2014.

Työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet ja seuranta
Valtuustosopimuksessa (3.6.2013) korostettiin hyvää
johtamista palvelurakenteen muutosten edetessä ja
erityisesti työhyvinvointijohtamista, joka tulisi toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa. Kaupunkistrategiassa asetettiin tavoitteeksi henkilöstön työhyvinvoinnin
kohoaminen ja indikaattorina käytettiin Kunta10-kyselyn tuloksia työstä, työyhteisöstä ja johtamisesta.
Strategiatavoitteet vietiin myöhemmin henkilöstöohjelmaan.
Todennäköisesti henkilöstöohjelman valmistelu oli
syynä siihen, että palvelualueille ja liikelaitoksille ei ole
vuoden 2014 talousarviossa määritelty monia henkilöstön hyvinvointia koskevia tavoitteita. Omissa käyttösuunnitelman tasoisissa asiakirjoissaan palvelualueet ja liikelaitokset ovat luonnollisesti voineet asettaa
itselleen myös työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita.
Työhyvinvoinnin tärkeimpänä kaupunkitasoisena seurantamenetelmänä on päätetty käyttää Kunta10-ky-

selyä. Tästä kyselystä on viety henkilöstön työhyvinvointiin, kehityskeskusteluihin ja johtamiseen liittyvät
indikaattorit kaupunkistrategiaan. Vuonna 2014 tehty kysely oli ensimmäinen uuden Oulun perustamisen
jälkeen ja uuden johtamisjärjestelmän voimassa ollessa tehty kysely. Kyselyn tuloksista tehdään sekä kaupunki- että työyksikkötasoiset raportit. Esimiehet saavat ohjeet tulosten tulkitsemiseen ja käsittelyyn.
Yksilö- ja työyhteisötason työhyvinvoinnista saadaan
tietoja Kunta10-kyselyn lisäksi kehityskeskusteluissa, erillisissä työilmapiirikyselyissä, toiminnan kehittämishankkeissa sekä työterveyshuollon suunnitelmiin
sisältyvissä työpaikkaselvityksissä. Työterveyshuolto
tuottaa ja antaa sekä kaupunki-, työyhteisö- että yksilötasoista tietoa työhyvinvoinnin tilasta. Lisäksi ovat
käytettävissä henkilöstöä koskevat tilastotiedot, esimerkiksi sairauspoissaolo- ja tapaturmatilastot sekä
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä.

Työhyvinvoinnin tila kaupunkistrategian tavoitteiden näkökulmasta
Tavoite saada työhyvinvointi nousuun oli yksi neljästä
henkilöstöä koskevasta tavoitteesta kaupunkistrategiassa. Kunta10-kysely tehtiin syyskuussa 2014 ja kyselyjä jatketaan kahden vuoden välein ainakin vuoteen
2030 asti. Sen saa kerralla yli 90 000 kuntatyöntekijää. Kyselyn vastausprosentti vuonna 2014 oli Oulussa 65 % (61 % vuonna 2012) ja kaikissa kyselykunnissa
69 %. Kyselyissä vuosina 2012 ja 2014 olivat mukana
kaikki uuden Oulun kunnat eli tulosten vertailtavuus
on mahdollista.

Kunta10-kyselyn tulokset

Työtä kuvaavat mittarit olivat menneet huonompaan
suuntaan ja epävarmuus työstä oli kasvanut. Kaupunkistrategiassa työtä kuvaavaksi mittariksi oli valittu
työstressi ja indikaattorille, yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa, tavoitetila alle 0,01. Toteuma oli 0,12
eli työstressi on lisääntynyt. Indikaattorin tulos kuvaa
sitä, miten työn vaativuus, määrä ja työpaineet ovat
kasvaneet ja työn hallittavuus ja osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet vähentyneet. Positiivisena voidaan
pitää sitä, että työaikoihin liittyvä indikaattori, työaikojen hallinta, on edelleen perustasoa eli taukoihin, vapaisiin, lomien ajankohtiin, työpäivän alkamis- ja loppumisajankohtaan voitiin edelleen vaikuttaa.

Työhyvinvointia mitattiin Kunta10-tutkimuksessa kolmella eri indikaattorilla: työ, työyhteisö ja johtaminen.
Indikaattori on laadullinen mittari, joka parhaimmillaan antaa laajoja ja monimutkaisiakin tietoja yksinkertaisemmassa muodossa.

Työyhteisötaitojen tulokset ovat hyvät. Vastausten
vaihteluväli asteikolla 1–5 oli 3,26–3,89 kun yli 3,5
oleva arvo katsotaan olevan ”huippukuntoa” ja alle 2,5 kuvaa työyhteisön ”alikuntoa”. Työyhteisötaitoja ovat muun muassa hyvästä ilmapiiristä huolehtimi-
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nen, vuorovaikutustaidot, ristiriitojen ratkaisutaidot,
käytöstavat, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ymmärrys yhteisten pelisääntöjen merkityksestä työyhteisölle, ammatillisuus sekä empaattisuus.
Myös työpaikkojen ilmapiiri koettiin paremmaksi kuin
ennen. Syrjintää on vähemmän, mutta työpaikkakiu-

saamisen kohteena kokee olevansa 14,4 % kyselyyn
vastanneista (vastaajia 6 361). Kaupunkistrategiaan
asetettu työyhteisötaitoja mittaava indikaattori, jossa
tavoitetaso oli yli 11,25, saavutettiin jo nyt, vaikka tavoite oli asetettu vuodeksi 2016.

Kaupunkistrategian työhyvinvointia koskeva tavoite
Henkilöstön työhyvinvointi nousee
Kunta10-tutkimus

Mittari
min–max

2012

2014

Muutos
2014-2012

-4–4

0,04

0,12

0,08

Työyhteisötaidot: tavoitteellisuus

1–5

3,91

3,89

-0,02

Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle

1–5

3,59

3,66

0,07

Sosiaalinen pääoma

1–5

3,69

3,71

0,02

Yhteensä

1–5

11,19

11,26

Työstressi

Hyvää johtamista mitattiin lähiesimiesten antamalla
tuella, kohtelun oikeudenmukaisuudella, kehityskeskusteluilla ja täydennyskoulutuksella. Tulokset ovat
jonkin verran parantuneet edelliseen kyselyyn verrattuna. Esimiestuessa arvoksi saatiin 3,52 (3,48 vuonna
2012) ja kohtelun oikeudenmukaisuudessa 3,79 (3,74
vuonna 2012). Molemmissa keskiarvot ovat kohonneet. Indikaattoria tulkitaan siten, että mitä suurempi keskiarvo sitä enemmän esimies tukee alaisiaan ja
sitä enemmän koetaan kohtelun oikeudenmukaisuut-

Tavoitetila 2016
Alle 0,01
Tavoite ei toteutunut
Yli 11,25
Tavoite on toteutunut.
Tavoitetaso 11,25 (maksimi 15)

ta olevan työyhteisössä. Sen sijaan päätöksenteon oikeudenmukaisuus, johon on liitetty tyytyväisyys johtamiseen, on heikentynyt hieman edelliseen kyselyyn
verrattuna.
Hyvistä tuloksista huolimatta samassa mittaristossa oleva hyvä työnantajaimago on lähtenyt laskuun.
Harvempi suosittelisi Oulun kaupunkia työnantajana
ystävälle ja useampi on harkinnut työnantajan vaihtamista.

Strateginen tavoite: Hyvällä johtamisella mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen
Henkilöstön työhyvinvointi nousee
Kunta10-tutkimus

Mittari
min–max

2012

2014

Muutos
2014-2012

Esimiestuki

1–5

3,48

3,52

0,04

Kohtelun oikeudenmukaisuus

1–5

3,74

3,79

0,05

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

1–5

3,12

3,10

-0,02

10,34

10,41

0,07

77,5

73,5

-4

Yhteensä
Hyvä työnantajaimago

suosittelisi,
%

Kunta10-kyselyssä johtamiseen kuuluvat myös kysymykset kehityskeskusteluista ja niiden hyödyllisyydestä. Kehityskeskusteluja käydään aiempaa enemmän
ja 61 % (57,5 % vuonna 2012) vastanneista oli käynyt keskustelun esimiehen kanssa. Hyödylliseksi sen
kokee vain 40,7 % (41,7 % vuonna 2012) vastanneis-

Tavoitetila 2016
Yli 10,45
Johtamisen indikaattorin arvo
on parantunut.
Yli 80 %
Työnantajaimago on
huonontunut

ta. Tavoitteeksi oli asetettu 43 % joten nyt suunta on
kääntynyt laskuun. Muut kehityskeskustelua mitanneet kyselyn osiot – tavoitteiden toteutuminen, uudet
tavoitteet, kehittymismahdollisuudet, yhteistyö, mielipiteen ilmaisumahdollisuus – olivat kohonneet.
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Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan tarveja asiakaslähtöisesti (kehityskeskustelut)
Kunta10 -tutkimus

Mittari
Kuvaus

2012

2014

Muutos
2014-2012

Kehityskeskustelun käyminen

kyllä, %

57,50

61,00

4

Kehityskeskustelun hyödyllisyys

hyödyllisenä, %

41,70

40,70

-1

Kunta10-tutkimuksen tuloksia hyödynnetään monella tavoin. Keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle keväästä 2015 alkaen. Kaikki työyhteisöt, joissa
vähintään 10 henkeä on vastannut, saavat yhteenvedon omista tuloksistaan. Yhteenveto sisältää myös aikaisempien kyselyjen tulokset, joten hyvinvoinnin ja
työelämän kehitystä on mahdollista seurata.

Kunta10-kyselyn tuloksia on käsitelty hyvin aiempaan verrattuna. Yli puolet, 51,6 %, oli käsitellyt tuloksia työyhteisössä kun edellisen kyselyn tuloksia oli
käsitellyt vain 38,8 %. Kyselyn pohjalta oli tehty myös
suunnitelmia ja toimenpiteitä työyhteisöissä aiempaa
enemmän.

Johtopäätökset
Kaupungin organisaatiorakenteissa ja toimintamalleissa sekä johtamisjärjestelmässä on ollut paljon
muutoksia 2010-luvulla, ja parhaillaankin valmistellaan uutta johtamisjärjestelmää, uusia rakenteita ja
palvelujen tuottamismalleja. Kaupunkiorganisaation
ulkopuoliset toimintaympäristön jatkuvat muutokset
vaikuttavat työn vaatimuksiin ja tekemiseen sekä työolosuhteisiin.

Kaupungille työhyvinvointi merkitsee säästöjä sairauspoissaolo-, työkyvyttömyys- sekä rekrytointikustannuksissa. Hyvänä esimerkkinä työhyvinvointiin kohdistuneista konkreettisista toimenpiteistä on
kaupungissa käyttöön otettu työkykyjohtamisen malli, jolla on pyritty lisäämään ja tehostamaan varhaisen
tuen mallin käyttöä ja uudelleensijoitustoimintaa. Kokeilusta on saatu kaupungissa erittäin hyviä tuloksia.

Kaupunki on pitänyt työhyvinvoinnin kehittämistä tärkeänä, se näkyy muun muassa asian nostona kaupunkistrategiaan sekä henkilöstöohjelman laadinnassa ja
sen pohjalta valmisteltavissa uusissa menettelytavoissa ja koulutustilaisuuksina. Uutena toimintona on aloitettu työhyvinvointikorttikoulutus ja otettu käyttöön
sairauspoissaolojen seuranta- ja hälytysjärjestelmä.
Kaupunkitasoisilla toimintamalleilla ja ohjeilla on varmistettu kaupungin henkilöstön tasapuolinen kohtelu.

Työhyvinvoinnin tilasta ja siitä, miten henkilöstö sen
kokee, on saatu tulokset Kunta10-kyselyssä vuoden
2015 alkupuolella. Tutkimuksen mukaan työntekijöillä on selvästi kasvanut tunne työn epävarmuudesta ja
työstressi on lisääntynyt. Kehityskeskusteluja käydään
aiempaa enemmän, mutta niitä ei koeta hyödyllisiksi.
Hyvään suuntaan ollaan menossa työyhteisötaidoissa;
työpaikkojen ilmapiiri koettiin paremmaksi kuin ennen. Tulokset ovat parantuneet myös johtamistaidoissa. Silti harvempi suosittelisi Oulun kaupunkia työnantajana ystävälle ja useampi on harkinnut työnantajan
vaihtamista.

Työhyvinvoinnille on asetettu selkeät tavoitteet ja
mittarit kaupunkistrategiassa. Henkilöstöohjelmassa
tavoitteita on edelleen konkretisoitu. Henkilöstöohjelmaa on noudatettava kaikessa kaupungin toiminnassa, joten jo sitä kautta työhyvinvoinnin tavoitteita
on yksiköissä toteutettava. Henkilöstöohjelman työhyvinvointia koskevia osioita tarkennetaan vielä erikseen laadittavalla työhyvinvointiohjelmalla, jonka laadinta on aloitettu vuoden 2014 loppupuolella.

Yhteistoimintaa Oulun Työterveyden kanssa arvioidaan kappaleessa Oulun Työterveys liikelaitoksen rooli palvelujen tuottajana. Näyttää kuitenkin siltä, että
yhteistyö on hyvinkin tiivistä ja vuorovaikutteista.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
Kunta10-tutkimuksen tuloksissa kaupungin työntekijöillä oli selvästi kasvanut tunne työn epävarmuudesta. Myös työstressi on lisääntynyt. Syitä työn epävarmuuteen on kaupungin sisällä
selvitettävä. Epävarmuus aiheuttaa lähes poikkeuksetta kielteisiä asioita työntekijän ja työyhteisön hyvinvoinnille. Erityisen haasteen työhyvinvoinnille ja kehittämiselle tuovat taloudellisten
resurssien ohella henkilöstön riittävyyteen liittyvät asiat.
Kaupunkitasoisten menettelyohjeiden ja kehittämistoimien ohella täytyy nyt selvästi siirtyä
konkreettisiin yksikkö- ja työpaikkatasoisiin parantamishankkeisiin, kun kaupunkitasoiset toimintamallit alkavat olla kunnossa. Konsernipalveluiden varhaisen tuen ja uudelleensijoitustoiminnan tehostamisen ansioista alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet ja kaupungin maksama varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu eli varhe-maksu on pienentynyt.
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5 Terveyspalvelujen uudet
toimintamallit ja -tavat
Arviointikohteena olivat terveyspalveluiden uudet
palvelumallit ja -tavat. Tavoitteena oli arvioida terveyspalveluiden valmistelun etenemistä ja kehittämiseen liitettyjen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioitiin uudistuksen vaikutuksia asiakkaiden arkeen

ja sitä, paraneeko uusien palvelumallien ja -tapojen
myötä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Onko
rakennemuutoksessa huomioitu asiakaslähtöisyys ja
onko asiakastarpeet sekä asiakkaiden odotukset selvitetty? Sosiaalipalvelut rajattiin arvioinnin ulkopuolelle.

Hyvinvointikeskusmalli
Hyvinvointikeskusmallin suunnittelussa lähtökohtana oli seitsemän hyvinvointikeskusta ja hyvinvointipisteet. Myöhemmin talousarvio 2015 -päätöksessä
päädyttiin kuuteen hyvinvointikeskukseen. Hyvinvointikeskuksissa kuntalainen saa sekä terveys-, mielenterveys- että sosiaalipalvelut. Niissä on tarjolla
laajemmin palveluita kuin hyvinvointipisteissä. Hyvinvointikeskuksia on perustettu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Kontinkankaalle ja perustetaan vielä Kaakkuriin,
Myllyojalle ja Tuiraan.
Hyvinvointipisteet toimivat matalan kynnyksen palveluina ja ne suunnitellaan alueen asukkaiden tarpeiden pohjalta. Esimerkiksi Oulunsalossa ja Kaakkurissa
näkyy lapsi- ja nuorisopainotteisuus, Yli-Iin ja Ylikiimingin väestössä on enemmän ikäihmisiä. Selvitys hyvinvointipisteiden määrästä, sijainnista ja palveluista
tehdään vuoden 2015 aikana.
Ensimmäinen hyvinvointikeskuskokonaisuus oli Kiimingin hyvinvointikeskus sekä Yli-Iin ja Ylikiimingin
hyvinvointipisteet, jotka aloittivat maaliskuun alussa 2014. Kiiminki valikoitui hyvinvointikeskuksen pi-

lotointipaikaksi siksi, että alueen erityispiirteinä ovat
vaihteleva ikärakenne ja pitkät etäisyydet sekä aikaisemmat hyvät yhteistyökäytännöt. Kiimingin hyvinvointikeskus on itsenäinen yksikkö, jonka menot ovat
vuositasolla noin 7 miljoonaa euroa.
Kontinkankaan hyvinvointikeskus aloitti vuoden alussa 2015 niin sanotun vanhan lääninsairaalan tiloissa.
Hyvinvointikeskuksen alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvia asukkaita on yhteensä noin 54 000.
Kontinkankaalle muutti tammikuun alussa Keskustan
terveysasema sekä Kontinkankaan nykyinen terveysasema. Höyhtyän terveysaseman palvelut muuttavat
Kontinkankaalle kevään 2015 aikana. Sepän terveysasema jatkaa keskustassa elokuuhun 2015 saakka.
Oulunsalon hyvinvointipisteen suunnittelu on aloitettu. Oulunsalon hyvinvointipiste kuuluu eteläisen hyvinvointialueen Kaakkurissa sijaitsevaan hyvinvointikeskukseen. Välimatka ei ole kilometreissä pitkä,
mutta Oulunsalon ja Kaakkurin välillä ei ole nopeaa
joukkoliikenneyhteyttä.

Uudistuksen syyt
Uutta palvelumallia lähdettiin kehittämään nykyistä palveluverkkoa hyödyntäen ja huomioiden, että Oulun kaupungin maksamien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannukset kasautuvat
pienelle asukasjoukolle. Vuositasolla 10 % oululaisista kerryttää 81 % kustannuksista ja 5 % kerryt-

tää 68 %. Kolmen vuoden kumulatiivisten kustannusten jakauma on samansuuntainen. Kalleimman
10 %:n kokonaiskustannuksesta 62 % muodostuu sosiaalipalveluiden asiakkaiden kokonaiskustannuksista,
ja vain 38 % pelkästään terveyspalveluita käyttäneiden asukkaiden kokonaiskustannuksista. Suurin osa
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tarvitsee palvelun silloin tällöin. Osa väestöstä tarvitsee paljon palveluita, esimerkiksi vanhukset, vammaisja kehitysvammapalveluiden asiakkaat, tiettyjä kalliita somaattisia sairauksia sairastavat, diabeetikot ja
sydän- ja verisuonitautipotilaat sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaat.
Palvelurakenteen ja palveluprosessien uudistamiseen
löytyi myös muita syitä. Oulussa oli erityyppisiä alueita, joiden välillä oli eroja palveluiden saatavuudessa,
palvelutasossa ja palveluvalikoimassa. Hyvinvointipalveluissa oli useita satoja toimipisteitä; palveluverkko
oli liian hajanainen ja palveluyksiköt liian pieniä. Erityisosaajista oli puutetta ja todettiin, että sosiaali- ja
terveysalalle koulutettu henkilöstö ja erityisosaaminen eivät tule riittämään tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy ja tarvitsee enemmän palveluita. Asioinnin
painopiste oli fyysisessä käyntiasioinnissa ja organisaatiolähtöisissä toimipisteissä ja sitä piti saada monipuolisemmaksi. Toisaalta oli selvää, että nykyinen
terveyskeskusjärjestelmä oli suunniteltu 1970-luvun
alussa, eikä se enää vastannut tarkoitustaan. Yksi kes-

keisimmistä syistä uudistukseen oli kuitenkin menojen
kasvu, joka pyrittiin saamaan hallintaan.

Terveydenhuollon kustannukset
Vuonna 2013 ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat Oulussa 2 446 euroa asukasta kohden.
Oulun lisäksi Tampere on johtanut kustannuksissa kolmena vuonna peräkkäin. Kustannusvertailussa on tarkasteltu Oulun ikävakioituja kustannuksia, joista poistetaan ikärakenteen erilaisuuden vaikutus. Kuntaliiton
tekemässä kustannusselvityksessä terveydenhuollon
kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu.
Oulu oli kustannuksissa vertailun kärjessä myös perusterveydenhuollossa. Lisäksi erikoissairaanhoidon
avohoidon kustannukset olivat vertailukuntien suurimmat.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset (ikävakioitu)
euroa/asukas vuonna 2012 ja 2013
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Lähde: Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola,
Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3019

Oulun sijoitus kustannusvertailussa on parempi, kun
menot suhteutetaan kuntalaisten tarpeeseen. Tarvevakiointi huomioi väestön palvelutarpeet ja alentaa
ikävakioituja kustannuksia. Oulussa on esimerkiksi sairastavuus muuta maata korkeammalla tasolla.

Uudistamalla palveluverkkoa katsottiin voitavan vaikuttaa merkittävästi kustannuskehitykseen tulevaisuudessa. Hyvinvointikeskusmallin toimeenpanoa myös
nopeutettiin. Palvelujärjestelmää lähdettiin yksinkertaistamaan ja toimipaikkojen määrää vähentämään.
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Toiminnalle asetetut tavoitteet ja niiden toteuttaminen
Palvelumalli 2020 -asiakirja sisältää päätöksen tuottaa palvelut uudella tavalla hyvinvointikeskuksissa ja
hyvinvointipisteissä (kaupunginvaltuusto 27.5.2013).
Myöhemmin valtuustossa on linjattu tarkemmin palveluita, toimintaa ja aikataulutusta.
Lisäksi on joukko muita kaupunkitasoisia asiakirjoja,
joissa toimintaa on linjattu. Yhdistymissopimuksessa painotetaan kuntalaislähtöisyyttä, monikanavaista palveluverkkoa ja lähipalveluita. Valtuustosopimuksessa huomioidaan etä- ja liikkuvat palvelut sekä
uudet sähköiset palvelut. Asiakaslähtöisyydestä on
yhtenäiset linjaukset palvelujen järjestämisohjelmassa ja Palvelumalli 2020:ssa.
Täsmällisiä mitattavissa olevia tavoitteita toiminnalle on vaikea löytää. Tulevien hyvinvointikeskusten tärkeimpänä ominaisuutena pidetään moniammatillisuutta. Kehittämisen painopisteenä on monipuolistaa
palveluverkkoa (fyysiset, sähköiset, puhelin- ja liikkuvat palvelut), parantaa palvelujen saatavuutta ja saada
lähipalveluja koko palveluverkon alueelle. Vaikka palveluverkkoa tiivistetään, se tehtäisiin asiakaslähtöisesti
ja laadukkaasti. Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille on tavoitteena löytää uusia palvelumalleja.
Taloudellisena tavoitteena on tuottaa palvelut pienemmin kustannuksin. Mitä enemmän tehdään
säästöjä toimintamalleja muuttamalla, sitä vähemmän tarvitsee tehdä henkilöstösäästöjä ja palveluista karsimista, todetaan hyvinvointipalveluissa.
Tavoitteiden toteuttaminen
Hyvinvointikeskus palvelukonseptiin kuuluu olennaisena osana teknologian ja sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto, joka noudattaa kaupunkistrategian tavoitetta nostaa kuntalaisille tarjottavien
sähköisten palvelujen osuutta. Sähköisiä palveluja on
muun muassa ajanvarauksessa, laboratoriotuloksissa,
pitkäaikaissairauksien seurannassa ja viestinvälityspalvelussa. Myös toimeentulotukiprosessi on osittain
sähköistetty. Erityisesti on painotettu sellaisia sähköisiä ratkaisuja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia, tukevat kotona asumista ja vähentävät muiden
palveluiden tarvetta. Tällaisia ovat muun muassa etäkotihoito (kuvayhteydet kotiin), avaimeton kotihoito,
haavahoitoyksikkö (videoyhteys OYS:aan) ja etälääkäritoiminta. Uusia toimintamuotoja ovat etävastaanotto ja videoyhteys. Liikkuvia yksiköitä, joista voitaisiin
tehdä esimerkiksi suun terveystarkastuksia, ennal-

ta ehkäiseviä toimenpiteitä ja korjaavaa hoitoa, vasta suunnitellaan.
Vuoteen 2020 mennessä 80 % asioinnista tulisi tavoitteen mukaan tapahtua sähköisen asiointikanavan kautta (niissä palveluissa, joissa käytössä sähköinen asiointikanava). Ohjausta ja neuvontaa tuleekin
tehostaa, sillä hyvinvointipalveluissa tehtyjen sähköisten ajanvarausten määrä oli 8 % (5,8 % vuonna 2013),
laboratorioajanvarauksia 6,1 % (4,5 % vuonna 2013)
kaikista ajanvarauksista. Luvut ovat alhaisia tavoitteeseen nähden.
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa uutta teknologiaa on otettu käyttöön sähköisellä itseilmoittautumis- ja kulunohjausjärjestelmällä. Tämän lisäksi
odotustiloissa on nykyaikainen infojärjestelmä, josta
asiakkaat saavat tietoa esimerkiksi hyvinvointipalvelujen tapahtumisista ja palveluista. Sähköinen itsepalvelujärjestelmä on kilpailutettu keväällä 2014. Vuoden
2014 budjetista investointimäärärahoihin on varattu
300 000 tähän hankintaan ja vuodeksi 2015 on esitetty 500 000 euroa.
Asiakaslähtöisyyttä on toteutettu pidentämällä hyvinvointikeskuksen aukioloaikoja. Palvelujen jatketun aukioloajan on sanottu mahdollistavan myös tilojen ja
laitteiden tehokkaamman käytön. Iltavastaanotto on
aloitettu lautakunnan päätöksellä Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa helmikuussa 2015 muutamana
arki-iltana viikossa klo 18 saakka. Toiminta perustuu
henkilöstön vapaaehtoisuuteen. Muutoin terveyskeskusten aukioloajat ovat pysyneet ennallaan. Akuuttivastaanotto, jonne voi tulla ilman ennakoivaa yhteydenottoa tai ajanvarausta, on aloitettu kaikilla
terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa (ei hyvinvointipisteissä).
Asiakaslähtöisyyttä on myös valinnanvapaus terveydenhuollossa (terveydenhuoltolaki). Oulussa esitetään
tässä vaiheessa, että valinnanvapauden piiriin tulevat
kaikki hyvinvointikeskukset, joissa on laaja-alaiset ja
kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ne lääkärin ja hoitajan vastaanottoyksiköt, joita ei
ole kohdennettu vain tietyille asiakasryhmille. Sen sijaan Oulun suunnitelmissa olevat hyvinvointipisteet,
joiden lääkäri- ja hoitajavastaanottopalvelut pyritään
kohdentamaan erityisesti paljon palveluita käyttäville
asiakasryhmille, eivät ole kuntalaisten vapaasti valittavissa terveydenhuoltolain pohjalta. Asiakasvalinta näihin toimipisteisiin tapahtuu järjestäjän toimesta.
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Nykyisen järjestelmän on todettu kykenevän huonosti vastaamaan runsaasti erilaisia palveluja käyttävien
kuntalaisten tarpeisiin. Kiimingin hyvinvointikeskuksessa on lähdetty kokeilemaan toimintamallia, jossa
paljon palveluita tarvitsevien kuntalaisten palvelukokonaisuus on suunniteltu ja heille on määritelty yksi
vastuutaho. Paljon palveluita tarvitseviin asiakkaisiin
kohdistettavat toimintakäytännöt on konkretisoitu ja
vastuutettu yksiköissä.
Joukkoliikenteen sitominen palveluverkkovalmisteluun ja palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa on
todettu välttämättömäksi. Yhteistyötä tehdään Matkapalvelukeskuksen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Työryhmä on nimetty miettimään,

miten hyvinvointipisteet ja -keskukset olisi saavutettavissa joukkoliikenteen keinoin. Esimerkiksi Kontinkankaalla City-bussin reittiä on muutettu ja liikennesuunnittelu ja -ohjaus on tehty siten, että palveluiden
saavutettavuus ja saatavuus olisi hyvä. Lisäksi alueelle on lisätty opastetaulut ja pysäköintipaikkoja. Yhteistyötä on tehty kaupungin Tilakeskuksen kanssa.
Uudistuksessa asiakkaan hoitoon ja palveluun liittyvän
tiedon siirto palvelusta toiseen on nähty tärkeäksi, ja
sitä on eri toimijoiden kesken pyritty helpottamaan.
Oulun kaupunki on hakenut Valtiovarainministeriön
kuntakokeiluun, jossa haetaan mahdollisuuksia yhdistää eri rekisterien ja viranomaisten tieto sekä taloushallinnollisesti että asiakassuhteessa.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuus palveluihin
Asiakkaita on otettu mukaan palvelujen kehittämiseen.
Kiimingissä kuntalaistilaisuuksia järjestettiin useita,
erikseen kartoitettiin lapsiperheiden tarpeita ja kehittäjäasiakkaat otettiin mukaan toiminnan kehittämiseen.
Kuntalaisilta on saatu mielipiteitä siitä, mitä palveluita tai toimintatapoja tulisi säilyttää, mistä voitaisiin luopua sekä mitä ideoita tai terveisiä heillä on hyvinvointikeskusten suunnitteluun. Työn etenemisestä
oli nettisivut, jossa kartoitettiin kuntalaisten ajatuksia palvelujen järjestämisestä ja hyvinvointikeskustoimintamallista. Kyselyssä kartoitettiin myös halukkuutta asioida sähköisesti sekä mielipiteitä etäpalveluista
ja liikkuvista palveluista.
Kiimingissä on toiminnan aloittamisen jälkeen nähty positiivisena se, että yhteistyö sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa on tiivistynyt. Alueella on aloitettu
hyvinvointikoulupilotti, perhekahvilatoiminta, hyvinvointineuvola, ryhmäneuvola ja taideneuvola. Perhepalveluita on kehitetty aiempaa enemmän. Lisäksi on
kehitetty sähköisiä palveluja kuten videoyhteydet, kuvantaminen, etävastaanotot ja Omahoitopalvelu. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään jo seurakunnan kanssa,
mutta koko ajan kartoitetaan alueen muita kolmannen sektorin toimijoita yhteistyötä varten.
Tyytyväisyydestä huolimatta kehitettävääkin löytyy.
Asukkaat haluavat ikäihmisten palveluasumisen ja
hoivahoidon osaksi alueen palveluita. Lisäksi tarvetta
on mielenterveyspalveluiden alueelliseen vahvistamiseen ja päihdepalveluiden ja sosiaalityön (lastensuojelu, ohjaajapalvelu) palveluille.

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen suunnitteluvaiheessa koottiin kuntalaisten mietteitä siitä, mikä uudessa palvelurakenteessa huolettaa. Kuntalaisia
huolestuttivat kulkuyhteydet, matkat ja yleensä liikkuminen Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen. Käsitteet hyvinvointikeskus ja hyvinvointipiste olivat epäselviä. Pohdittiin mihin terveysasema häviää. Lääkärin
ja sairaanhoitajan vastaanotolle pääsyä pidettiin tärkeänä. Pelkoa ja epäröintiä esiintyy sähköisten palveluiden ja teknologian käyttöön. Lisäksi kysyttiin, onko
Kontinkankaalla tilaa ja henkilöstöä palvella niin suurta aluetta. Miten löydetään palveluista pois tippuneet
isolla alueella?
Kuntalaiset ovat myös aktiivisesti tuoneet lehtikirjoittelussa esille mielipiteitään hyvinvointikeskusten
sijainnista, huonoista liikenneyhteyksistä, asiakasmääristä ja palveluiden tasosta hyvinvointipisteissä.
Valinnanvapauden ja huonosti toimivien liikenneyhteyksien takia pelätään, että tulee kaksi vajaasti toimivaa
hyvinvointikeskusta ja kaksi ylikuormitettua keskusta.
Keskustelua on herättänyt etenkin Oulun suurimman
asuinalueen eli keskustan terveysaseman lakkauttaminen. Liikenneyhteydet ovat olleet kuitenkin useimpien tilaisuuksien huolenaihe. Esimerkiksi Oulunsalossa
on alueita, joista on todella huonot yhteydet Kaakkuriin (oulunsalolaisten lähin hyvinvointipiste sijaitsee
tulevaisuudessa Kaakkurisssa). Citybussi kulkee vain
kanta-Oulun alueella. Oulunsalo, Haukipudas ja Kiiminki ovat sen reittien ulkopuolella.
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Hoitoon pääsy
Kiimingin hyvinvointikeskuksessa kuntalaiset ovat
päässeet kiireettömälle vastaanotolle muita nopeammin. Viimeisimmän raportin mukaan (4.2.2015) hoitajalle pääsi 2 ja lääkärille 14 vuorokauden jonotusajal-

la kun keskimäärin kuntalaiset jonottavat hoitajalle 19
ja lääkärille 29 vuorokautta. Kontinkankaalla tilanne
oli kaupungin huonoin. Ensimmäinen vapaa aika sekä lääkärille että hoitajalle oli saatavana kiireettömään
hoitoon 42 vuorokauden kuluttua. Käytössä on myös
ajanvaraukseton vastaanotto.

Johtopäätökset
Hyvinvointikeskusmalli on edennyt valtuuston päätösten mukaisesti vaiheittain, uudistukselle on hyvät
perusteet ja kuntalaisille on annettu mahdollisuuksia
vaikuttaa alueen palveluihin. Suunnittelutyön taustalla on tarkkoja alueellisia selvityksiä, joiden perusteella on tarkasteltu alueen ja väestön profiilia, alueen hyvinvointipalveluja, sivistys- ja kulttuuripalveluja,
asukastupien toimintaa ja yleisesti alueen toimijoita
ja palveluja. Uudistus prosessina, miten toiminnot ja
tehtävät on toteutettu, on edennyt suunnitelmien mukaan ja jopa nopeutetulla aikataululla. Kuntalaisten on
silti vaikea nähdä, miten palvelut paranevat tai toiminta tehostuisi sillä, että palveluja lakkautetaan. Kaupunkilaisille muutos näyttäytyy epävarmuutena palvelujen
saatavuudesta, palvelujen heikkenemisenä sekä huonosti toimivina liikenneyhteyksinä.
Uudistusten vaikutukset kuntalaisten arkeen ja palveluihin riippuvat paljon kuntalaisten asuinpaikasta ja
palvelujen tarpeesta. Käyntiasiointi muuttuu useimmilla nykyistä kauemmaksi. Asiakkaita ohjataan yhä
enemmän käyttämään sähköisiä palveluja ja etäpalveluja fyysisten palvelujen rinnalla tai korvaajana. Lähi-

palveluja tuodaan kuntalaisille myös tieto- ja viestintäkanavien kautta. Palveluiden painopistettä siirretään
korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan ja kuntalaisia kannustetaan omatoimisuuteen ja ottamaan
vastuuta omasta hyvinvoinnista. Palvelujen saatavuutta on parannettu. Terveysasemalle voi tulla soittamatta ja ilman ajan varaamista. Paljon palveluita tarvitsevilla huomio siirretään yhdestä sairaudesta asiakkaan
kokonaistilanteeseen. Tiedolla voidaan tuottaa pelkkien palvelujen sijaista parempaa pärjäämistä, ennakoida avun tarvetta ja tarjota tukea sekä siten estää asioiden pahentuminen.
Uudistuksen tavoitteille oli vaikea löytää mitattuja tuloksia tai indikaattoreita, joita hyödyntäen voisi todeta
asioiden olevan hyvin tai huonosti ja uudistuksen etenevän tavoitteen suuntaan. Esimerkkinä on teknologian
ja sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto, joka sisältää lukuisia erilaisia sähköisiä palveluja ja teknologisia ratkaisuja. Palvelut on otettu käyttöön, mutta
hyötyjä on hankala osoittaa tai löytää. Myös poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön tai lähipalveluiden
toteutuminen on vaikeasti todennettavissa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
hyvinvointipalvelukeskusten ja -pisteiden muodostaminen ei sellaisenaan tuota hyötyjä, vaan
antaa mahdollisuuden vaikuttaa palvelutasoon ja järjestää palveluja uudella tavalla. Palvelurakenteen muutosten vaikutukset riippuvat paljon vallitsevista olosuhteista. Uudistuksen hyödyt
tai oikeammin nettohyödyt pitää pyrkiä osoittamaan.
Kuntalaisten kokemukset kunnan tarjoamista palveluista ovat tärkeitä. Nyt näyttää siltä, että asiat eivät ole edenneet hallitusti kuntalaisten näkökulmasta. Kyse on merkittävästä toimintatavan
muutoksesta ja toiminta on noudattanut suunnitelmia, mutta kuntalaisille tilanne näyttäytyy kuitenkin hämmentävänä ja kysymyksiä on vielä paljon. Asioiden etenemisestä on jäänyt sellainen
kuva, että palvelut huononevat, matkat palveluihin vaikeutuvat, eivätkä joukkoliikenneratkaisut
tue palvelurakennemuutosta. Tiedotuksen ja viestinnän merkitys on edelleen suuri.
Rakenteelliset ja taloudelliset muutokset herättävät huolta lähipalveluiden tarjonnasta, saatavuudesta ja palvelutasosta. Uudistettaessa on tärkeätä tarkastella, mitä palveluille tapahtuu,
erityisesti lähipalveluiksi tarkoitettujen palvelujen tasolla. Kuntalaiset pitävät lähipalveluja erityisen tärkeinä ja lähipalveluiden merkitys korostuu myös yhdistymissopimuksessa.
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6 Kirjastopalvelut
Arvioinnin tavoitteena oli selvittää kirjastolainsäädännön ja laatusuositusten sekä kaupungin omien kirjastopalveluille asetettujen tavoitteiden toteutumista
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa. Onko Oulun kirjastopalvelujen järjestämisessä otettu
huomioon yhdistymissopimuksen periaatteet, ja onko kaupunkistrategian ja Palvelumalli 2020:n linjauksia sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen talousarviotavoitteita toteutettu?
Arviointi koski myös sitä, ovatko uudet toimintamuodot tukeneet palvelujen ja tiedon saavutettavuutta sekä sitä, onko kirjasto ottanut asukkaat mukaan
palvelujen suunnitteluun, ja miten se seuraa asiakastyytyväisyyttä. Yhtenä näkökulmana oli kuntalaisten
yhdenvertaisuuden toteutuminen palvelujen saatavuudessa.
Oulun kaupunginkirjasto toimii 23 pisteessä. Lisäksi
palveluja tarjoavat kolme kirjastoautoa, keskustan palvelukeskuksen kirjasto, kirjaston kotipalvelu ja Oulun
yliopistollisen sairaalan kirjastoautomaatti. Kirjastossa

on käytössä aluekirjastomalli: kaupunki on jaettu keskiseen, pohjoiseen, itäiseen ja eteläiseen alueeseen.
Aluekirjastoina toimivat pääkirjasto sekä Haukiputaan,
Kiimingin ja Oulunsalon kirjastot.
Vuonna 2014 kirjaston resurssit olivat edellisen vuoden tasolla. Toimintamenot olivat 10,6 ja tulot 0,8 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 9,8 miljoonaa euroa,
noin 0,4 miljoonaa euroa budjetoitua parempi ja samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. Kirjastoaineiston hankintaan käytettiin 1,2 miljoonaa euroa, 11,3 %
kaikista menoista. Henkilöstökulut, noin 5,4 miljoonaa
euroa, muodostivat 51 % ja tilakustannukset, noin 2,6
miljoonaa euroa, 24 % kokonaiskuluista.
Käyttösuunnitelmassa oli tavoitteena viiden henkilötyövuoden vähennys, ja tavoite toteutui. Henkilöstöseurannan mukaan palkallisen henkilöstön määrä
kirjastossa oli vuoden 2014 lopussa 142 henkeä. Vähennystä edellisen vuoden lopun tilanteeseen oli kahdeksan henkeä, 5,6 %.

Laatusuositusten toteutuminen
Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä
mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen
harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen
sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten
sisältöjen kehittymistä.
Kunnan tehtävänä on lain mukaisten kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Asiakkaiden käytettävissä
tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Kirjastolain
mukaista toimintaa varten kunnat saavat rahoitusta
osana kuntien peruspalvelujen valtionosuutta.
Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 -ohjelmaan
on kirjattu ministeriön linjaus Suomen yleisten kirjastojen toiminnan suunnasta ja päämääristä. Kir-

jastotyön tulee painottua yhä enemmän kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan, jolla tarkoitetaan tiedon
organisointia sekä tiedonhakua edistävää neuvontaa.
Palvelut perustuvat informaation jalostamiseen, soveltamiseen, yhdistämiseen ja hyödyntämiseen lisäarvon
tuottamiseksi asiakkaille. Muuntautuva kirjastotila sekä henkilökohtainen palvelu fyysisessä tilassa ja verkossa ovat tulevaisuuden vahvuuksia. Uusien aineistojen ja vaihtoehtoisten palvelujen kehittämiseen ja
tarjontaan tulee panostaa. Esimerkiksi väestö- ja ikärakenteen muutokset ja maahanmuuttajien palvelutarpeet vaikuttavat toiminnan painotuksiin.
Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2010
julkaissut Yleisten kirjastojen laatusuosituksen, jonka lähtökohtina ovat muun muassa julkisille palveluille asetetut tavoitteet toiminnan tehokkuudesta,
taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä kirjastolaissa kirjastoille asetettu velvoite arvioida toimintaansa. Esimerkkeinä laatusuosituksista ovat uutuushan-
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kinta vähintään 400 kirjaa ja muun aineiston hankinta
100 kpl 1 000 asukasta kohden, internet-yhteyksiä yksi kone 1 000 asukasta kohden, lainaajien osuus vähintään 45 % asukkaista sekä fyysisiä käyntejä 10 kpl ja
lainauksia 18 kpl asukasta kohden vuodessa. Tilaa tulisi olla vähintään 100 m2 ja henkilöstöä vähintään yksi henkilötyövuosi 1 000 asukasta kohden.
Palvelujen saavutettavuutta koskevat suositukset toteutuivat osittain Oulun kaupunginkirjastossa vuonna
2014. Kirjastoverkko kirjastoautopysäkit mukaan lukien oli suosituksen mukainen, samoin kirjastojen aukiolo. Internet-yhteyksiä ei ollut suosituksen mukaista määrää.
Tiedon saatavuuden ja palvelujen laatusuositukset eivät toteutuneet. Uutuushankinnan määrä oli 279 kirjaa ja muun aineiston hankinta 40 kpl 1 000 asukasta
kohden. Sanoma- ja aikakauslehtien määrä 12,6 vuosikertaa 1 000 asukasta kohden jäi hieman alle suosituksen. Tiloja ja henkilöstön määrää sekä henkilöstön

täydennyskoulutuksen määrää koskevat suositukset
eivät toteutuneet.
Palvelujen käyttöä koskevista tavoitteista lainausmääriä koskeva tavoite toteutui: lainauksia oli 19,3 asukasta kohden (ed. vuonna 20,3 kpl). Fyysisiä käyntejä
oli 9,6 asukasta kohden (9,96), vähemmän kuin edellisenä vuonna ja alle suosituksen. Lainaajia oli 37,5 %
asukkaista, 72 644 henkeä. Verkkokäyntejä tilastoitiin
645 056 kappaletta.
Kuuden suurimman kaupungin vertailussa vuodelta 2014 Oulun kokonaislainausluku oli toiseksi korkein ja selvästi parempi kuin koko maassa keskimäärin. Fyysisten käyntien määrä oli hieman koko maan
keskiarvon yläpuolella, kun taas aineisto-, henkilöstöja toimintakulut asukasta kohden olivat pienemmät
kuin koko maassa keskimäärin. Henkilöstökulut ja toimintakulut asukasta kohden olivat kuuden kaupungin
vertailussa toiseksi alhaisimmat.

Kuuden suurimman kaupungin tunnuslukuja vuodelta 2014 		
Kunta

Fyysiset käynnit/asukasluku

Lainaajia/
asukasluku, %

Kokonaislainaus/
asukasluku

Espoo

13,15

42,36

15,57

Helsinki

10,46

38,30

9,55

37,48

Tampere

11,26

Turku
Vantaa
Koko maa

Oulu

Kirjastoaineistokulut/ toimintakulut, %

Kirjastoaineistokulut/
asukasluku, €

Henkilöstökulut/
asukasluku, €

Toimintakulut/
asukasluku, €

6,87

5,06

36,98

73,66

14,39

8,30

5,24

39,97

63,10

19,26

11,34

6,18

27,98

54,53

41,19

21,61

11,07

6,93

33,82

62,66

10,30

37,82

16,43

11,54

7,34

30,29

63,61

8,97

32,95

13,73

9,65

3,96

23,77

41,04

9,29

37,45

16,76

11,83

6,90

31,67

58,35

Lähde: kirjastot.fi -sivusto, Suomen yleisten kirjastojen tilastot vuodelta 2014

Uusien toimintamuotojen vaikutus palveluihin
Yhdistymissopimuksen luvussa 8 on määritelty palvelujen periaatteet. Näitä ovat kuntalaislähtöiset palveluprosessit, monikanavainen palveluverkosto ja lähipalvelujen keskeinen merkitys. Kaupunkistrategiassa
2020 ovat kuntalaisten hyvinvointiin liittyvinä linjauksina ”kuntalaisten hyvinvointi paranee” ja ”kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu”. Yhteisöllisyyden vahvistumisen indikaattoreiksi on määritelty
osallistuminen vähintään kerran viikossa järjestö-, harrastus- tai muuhun lähiyhteisötoimintaan ja yksinäisyyden kokemisen väheneminen.

Kirjastopalvelut lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia
monipuolisilla palveluillaan. Lainaustoiminta on tärkeää, ja sen lisäksi kirjaston kaikille avoimet tilat ja monet palvelumuodot kuten kirjallisuuspiirit, näyttelyt ja
satutunnit mahdollistavat kuntalaisten kohtaamisia.
Asiakkaiden roolia palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä on vahvistettu.
Oulun kirjastopalveluissa on otettu käyttöön uutena
palvelumuotona omatoimikirjastot (Kastelli, Pateniemi
ja Puolivälinkangas). Omatoimikirjastoissa asiakkaat
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pääsevät kirjastoon, vaikka henkilöstöä ei ole paikalla.
Sisäänpääsyä varten tarvitaan kirjastokortti ja salanumero. Lainaus tehdään automaatilla ja asiakaskoneet
ovat käytössä. Oulussa omatoimikirjastoon pääsevät
yli 18-vuotiaat asiakkaat. Omatoimikirjastoratkaisun
myötä kyseisten kirjastojen aukiolotunnit ovat lisääntyneet, ja kirjaston johdon mukaan ratkaisusta asiakkailta saatu palaute on ollut pelkästään hyvää.
Itsepalvelutunteja on otettu keväällä 2014 käyttöön
pääkirjastossa ja Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon aluekirjastoissa. Itsepalvelutunnit sijoittuvat aamupäivään. Lisäksi lokakuun alusta pääkirjasto on
ollut auki sunnuntaisin klo 12–16 niin, ettei palvelutiskillä ei ole päivystävää henkilökuntaa.
Näillä ratkaisuilla aukioloaikoja on voitu lisätä ilman
resurssien lisäämistä. Jatkossa suunnitellaan itsepal-
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velutuntien lisäämistä useissa muissa kirjastoissa ja
omatoimikirjastoratkaisun toteuttamista 4–8 muussa
kirjastossa, minkä jälkeen noin puolet toimipisteistä
tulee toimimaan osan päivästä tai viikosta omatoimikirjastona.
Kirjastoverkkoon kohdistuu edelleen muutospaineita. Palvelumalli 2020:ssä on kirjastopalveluista todettu, että nykyiset kirjastot säilyvät nykyisillä asuinalueilla. Kirjastot voivat kuitenkin siirtyä saman asuinalueen
koulun tai asukastuvan yhteyteen. Helmikuussa 2015
hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan kirjastoverkkoa kehitetään pääkirjaston, kolmen aluekirjaston ja kymmenen lähikirjaston toimintamallin
pohjalta, jota täydennetään itsepalvelu- ja kombikirjastoilla (ei omia tiloja). Lähikirjastot sijaitsisivat monipalvelukeskuksissa koulujen yhteydessä.

Asiakkaiden antama palaute
Kansalliskirjasto teki vuonna 2013 käyttäjäkyselyn
kaikkien kirjastojen asiakkaille. Aiemmin vastaava kysely on tehty vuosina 2008 ja 2010. Viimeisimmässä kyselyssä oululaisia vastaajia oli 815 (vuonna 2010
vastaajia oli 733 ja vuonna 2008 vain 46).
Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että oululaiset asiakkaat käyttävät entistä monipuolisemmin kirjaston
palveluja. Entistä enemmän kirjastossa luetaan lehtiä, tutustutaan aineistoihin ja vietetään aikaa. Oulussa käytetään kirjaston verkkopalveluja enemmän kuin
koko maassa keskimäärin. Kirjaston sijaintia pitää tärkeänä 75 % oululaisista vastaajista, ja 65 %:n mielestä asia on hoidettu erittäin hyvin. Kirjaston aukioloajat
on tärkeä asia 60 %:n mielestä, ja vain 39 %:n mielestä
asia on hoidettu erittäin hyvin. Sekä Oulussa että koko maassa asiakkaat toivoivat laajempia aukioloaikoja.

Väittämään ”Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat
toimivia” vastaajista yli 90 % antoi arvosanaksi hyvä
tai erittäin hyvä. Palvelujen tärkeyden ”yleisarvosana”
Oulussa vuonna 2013 oli 4,8 (vuonna 2008 se oli 4,5),
ja palvelun toimivuuden arvosana oli 4,5 (4,2 vuonna 2008).
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Oulussa -kyselyn mukaan 92 % uuden Oulun vastaajista piti kirjastopalveluja hyvin hoidettuna. Kolme prosenttia piti niitä huonosti hoidettuna, ja viisi prosenttia ei osannut sanoa
mielipidettään. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus oli
pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2008.
Kirjaston sivuilla on mahdollisuus antaa palautetta ja
tehdä hankintaesityksiä. Asiakas saa palautteeseensa
vastauksen, mikäli on antanut sähköpostisoitteensa.

Asiakaspalvelua koskevissa kysymyksissä oululaiset
antoivat paremmat arviot vuonna 2013 kuin aiemmin.

Johtopäätökset
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa on toimittu Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopolitiikka
2015 -ohjelman suuntaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositukset toteutuivat osittain vuonna 2014. Saavutettavuus pysyi hyvänä ja aukioloaikojen lisääntymisen myötä jopa parani. Lainausmäärä
asukasta kohden pieneni mutta täytti laatusuosituk-

sen, sen sijaan fyysiset käynnit eivät enää saavuttaneet
suositusta. Aineiston määrä sekä tilojen ja henkilöstön
määrä jäivät suosituksen alle.
Kirjasto on ottanut huomioon kaupunkistrategian tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyyden tukemisesta. Yhdistymissopimuksen periaatteita
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on noudatettu. Myös Palvelumalli 2020:n ja talousarvion taloustavoitteita sekä palvelujen sähköistämiseen
liittyviä tavoitteita on toteutettu. Palvelujen yhdenvertaisuus on toteutunut kattavan kirjastoverkon ansiosta. Omatoimikirjastoja perustamalla, aukioloaikoja pidentämällä ja sähköisiä palveluja kehittämällä on

sekä parannettu palvelujen saavutettavuutta että toteutettu taloustavoitteita.
Omatoimikirjastojen ja itsepalvelutuntien käyttöönotosta kirjasto on saanut hyvää palautetta. Ylipäänsä
asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä kirjaston palveluihin,
ja heitä on otettu mukaan palvelujen kehittämiseen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
kirjastojen tehtävänä on toteuttaa ja vahvistaa kansalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia. Kirjastojen sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset tulee turvata huolehtimalla ajantasaisen aineiston saatavuudesta. Kirjastopalvelujen osuus kaupungin menoista on pieni mutta
merkitys kaupunkilaisille suuri.
Sähköisten palvelujen ja omatoimipalvelujen kehittämisessä ei saa unohtaa, että kirjastopalvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Asiakkaiden tulee saada apua myös
omatoimipalveluissa. Sähköisten ja kevennettyjen kirjastopalveluiden vaikutuksia tulee arvioida erityisesti palvelujen saatavuuden ja käyttäjämäärien ja -ryhmien kannalta.
Nuorten lukutottumusten herättämiseksi ja nuorten saamiseksi kirjaston asiakkaiksi on tehty
yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa, mikä on hyvä asia. Osana nuorten kannustamista
kirjaston käyttäjiksi tulisi harkita omatoimikirjastojen ikärajan alentamista.
Kirjastojen tulee olla siellä missä ihmiset ovat. Tulevissa tilaratkaisuissa on syytä ottaa huomioon fyysisen esteettömyyden vaatimukset, jotka eivät toteudu kaikissa nykyisissä kirjastoissa.
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7 Yleisja asemakaavoituksen ja
toteutus
7 Yleiskaavoituksen
asemakaavoituksen

toteutus

Arvioinnin kohteena oli yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen toteuttaminen yhdyskuntaja ympäristöpalveluissa. Arvioinnilla pyrittiin vastaamaan siihen, onko maankäytön toteuttamisohjelmassa ja siihen sisältyvässä kaavoitusohjelmassa ja asunto-ohjelmassa otettu
huomioon yhdistymissopimus, kaupunkistrategia, Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaArvioinnin
kohteena
oli yleiskaavoituksen
ja asemakaaYleiskaavojen
valmistelusta
ukset
ja vuoden
2014 talousarvioon
sisältyvät
kaupunkisuunnittelun
tavoitteet.
Lisäksi vastaa
tar- kaupunginhallitus
voituksen
toteutus
yhdyskuntaja
ympäristöpalveluisja
asemakaavojen
valmistelusta
kasteltiin sitä, ovatko yleiskaavoitukselle ja asemakaavoitukselle asetetut määrä- ja aikatau-yhdyskuntalautakunsa. Arvioinnilla pyrittiin vastaamaan siihen, onko maan- ta. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yleiskaavoilutavoitteet toteutuneet ja onko täydennysrakentamisen osuutta koskeva tavoite toteutukäytön toteuttamisohjelmassa ja siihen sisältyvissä tusyksikössä työskentelee vakinaisesti kymmenen ja
nut.
kaavoitusohjelmassa ja asunto-ohjelmassa otettu huo- asemakaavoitusyksikössä 30 henkilöä. Lisäksi ostopalmioon yhdistymissopimus, kaupunkistrategia, Oulun veluna hankitaan muun muassa kaavoihin liittyviä erilOulussa
kaavatasuntopoliittiset
laatii yhdyskuntaja ympäristöpalvelut
ja hyväksyy
pääsääntöisesti
kaupunkaupungin
linjaukset
ja vuoden 2014
lisselvityksiä.
Vuonna 2014
yleiskaavoituksen menot
ginvaltuusto.
Yleiskaavojen
valmistelusta
vastaa
kaupunginhallitus
ja
asemakaavojen
valmistalousarvioon sisältyvät kaupunkisuunnittelun tavoit- olivat 544 000 ja asemakaavoituksen 1 653 000 euroa.
telusta
ja ympäristöpalvelujen yleiskaavoitusyksikössä
teet.yhdyskuntalautakunta.
Lisäksi tarkasteltiin sitä,Yhdyskuntaovatko yleiskaavoitukseltyöskentelee
vakinaisesti kymmenen
ja asemakaavoitusyksikössä
30 henkilöä.
Lisäksi ostole ja asemakaavoitukselle
asetetut määräja aikataulu- Maankäyttöja rakennuslaki
ja -asetus määrittelevät
palveluna
hankitaan
muun
muassa
kaavoihin liittyviä erillisselvityksiä.
Vuonna
2014 yleistavoitteet
toteutuneet
ja onko
täydennysrakentamisen
alueidenkäytön
suunnittelun
kaavajärjestelmän, kaaosuutta
koskeva
tavoite
toteutunut.
vojen
sisältövaatimukset,
suunnitteluprosessin
sekä
kaavoituksen menot olivat 543 000 ja asemakaavoituksen 1 653 000 euroa.
osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa.
Oulussa kaavat
laatii yhdyskuntaympäristöpalveKaikilla kaavoilla
on samanlainen
Maankäyttöja rakennuslaki
ja -asetusjamäärittelevät
alueidenkäytön
suunnittelun
kaavajär- kaavaprosessi.
lut
ja
hyväksyy
pääsääntöisesti
kaupunginvaltuusto.
jestelmän, kaavojen sisältövaatimukset, suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa. Kaikilla kaavoilla on samanlainen kaavaprosessi.
Maankäytön suunnittelujärjestelmä
Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Lähde: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/maankayton-suunnittelujarjestelma

Lähde: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/maankaytonsuunnittelujarjestelma

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on keskeistä ilmastonmuutoksen hillintä, johon
keinoina ovat muun muassa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, liikennetarpeen vähentä-

50

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on keskeistä ilmastonmuutoksen hillintä, johon keinoina ovat
muun muassa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, liikennetarpeen vähentäminen ja joukkoliikenteen edistäminen. ELY-keskukset valvovat, että kaavoituksessa otetaan huomioon lainsäädäntö ja valtakunnalliset
alueidenkäytön tavoitteet.
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Oulussa yleiskaavan pohjalta joka toinen vuosi laadittava maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) määrittelee alueiden toteuttamisjärjestyksen ja sitä kautta asemakaavojen suunnitteluaikataulun. Maankäytön
toteuttamisohjelma on keskeinen operatiivinen työkalu, jolla kaavoitus, maanhankinta, rakennustuotanto
sekä taloussuunnitelma sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan seuraavaksi viideksi vuodeksi. Asiakirja sisältää asunto-ohjelman.

Kaavoitusta ohjaavia kaupungin päätöksiä
Yleis- ja asemakaavoitusta koskevia kannanottoja sisältyy yhdistymissopimukseen, Oulun kaupunkistrategia 2020:een, Oulun kaupungin asuntopoliittisiin linjauksiin 2013 ja Palvelumalli 2020:een.
Yhdistymissopimuksen luvussa 5 Uuden Oulun rakentaminen ja kohdassa 5.1. Elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun strategia on todettu seuraavaa:
Kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilymistä tuetaan. Oulun seudulla yhteisesti hyväksytyn
linjauksen mukaisesti asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille. […] Uuden kunnan alueella on sekä kaupunkimaisen
asumisen alueita että maaseutumaisen ympäristön
asuinalueita, joille voidaan sijoittaa väljiä pientalotontteja maaseudulle ominaista elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin.
Valtuuston elokuussa 2013 hyväksymässä kaupunkistrategiassa 2020 on linjaus ”elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta sekä moni-ilmeiset alueet
tukevat asukaslähtöisiä asumisen muotoja ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta". Yhtenä indikaattorina
on ”eheytyvä yhdyskuntarakenne: täydennysrakentamisen osuus vuotuisesta asuntotuotannosta kasvaa, yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti”. Talousarvi-

on mukaan lähtötilanne vuonna 2012 on ollut 45 % ja
tavoitetila vuonna 2020 on 55 %.
Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013
sisältävät asumisen yleiset kehittämistavoitteet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ja tavoitteet erityisryhmien asuntotuotannolle. Linjauksiin on kirjattu
muun muassa, että pientalorakentamista suunnittelukaudelle pyritään hajauttamaan koko Oulun taajama-alueille siten, että palvelutarpeiden kasvu eri alueilla pysyy hallittuna. Täydentämisrakentamisen lisäksi
keskeisimmät pientalorakentamisen alueet ovat Ritaharju, Hiukkavaara, Metsokangas sekä yhdistyneiden
kuntien uudet asuntoalueet.
Oulun Palvelumalli 2020:sta päätettiin valtuustossa 27.5.2013. Siinä päätettiin muun muassa kasvattaa
omakotitonttien luovuttamista 400:aan tonttiin vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Sen jälkeen taloudellinen tilanne on muuttunut, ja kaupunginhallituksen
helmikuussa 2015 päättämän palveluverkkosuunnitelman 2015–2025 mukaan omakotitonttien tarjontaa vähennetään vuonna 2015 ja mahdollisesti myös
vuosina 2016–17 noin 1/3 verrattuna MATO 2014–
2018 asunto-ohjelman tavoitteeseen, joka on keskimäärin noin 350 tonttia vuodessa. Vuoden 2014 talousarviossa omakotitonttien luovutustavoite oli 300
tonttia ja vuoden 2015 talousarviossa 200 tonttia.

Kaavoitustilanne
Yleiskaavat
Uuden kunnan maankäytön ohjaamiseksi on päätetty laatia Uuden Oulun yleiskaava, jonka tavoitteet on
hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.10.2012. Kaavan
tavoitteina on muun muassa eheyttää ja kehittää yhdyskuntarakennetta, kehittää maankäyttöä erityisesti

kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä, tiivistää keskeistä kaupunkialuetta, luoda toimintaedellytykset monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymiselle ja luoda edellytykset laajalle asuinalueiden ja
asumisvaihtoehtojen kirjolle ja toimivalle ja tehokkaalle palveluverkolle.
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Uuden Oulun yleiskaavalla on tarkoitus korvata kaikki oikeusvaikutuksettomat ja vanhentuneet yleiskaavat mutta jättää voimaan uusimmat rakentamista suoraan ohjaavat yleiskaavat. Uuden yleiskaavan luonnos
on ollut nähtävillä helmi–maaliskuussa 2014, ja kaupunginhallitus on 28.10.2014 hyväksynyt luonnoksesta saadulle palautteelle laaditut vastineet jatkosuunnittelun pohjaksi.

Vuonna 2014 kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 20
asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, osa hyvinkin
pieniä. Näistä suurin (81 ha) on Hiukkavaaran keskustan eteläosan asemakaava, joka mahdollistaa noin 670
uuden asunnon ja noin 1 700 asukkaan sijoittumisen
alueelle. Kaavoituksen määrälliset tavoitteet toteutuiva: vuonna 2014 valmistuneet kaavat mahdollistavat
2 570 asunnon rakentamisen eri puolille kaupunkia.

Vuoden 2014 kaavoituskatsauksen mukaan Oulussa oli vireillä yhteensä neljä kyläalueiden osayleiskaavaa. Näistä Oulunsalon Ervastinkylän, Pajuniemen
ja Peherryksen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2015. Huttukylän ja Alakylän osayleiskaavat ovat työn alla. Kaupunginhallitus päätti 30.3.2015 lopettaa Jokikylän osayleiskaavan
laatimisen ja käynnistää Jokikylän ja Murron osayleiskaavan laadinnan.

Vuosina 2012–2014 hyväksyttyjen asemakaavojen
mahdollistama asuntotuotanto (asuntoa)

Rakentamispaineet erityisesti Kiiminkijokivarteen ovat
edellyttäneet kyläalueiden osayleiskaavojen laatimista. Niille ei ole asetettu aikataulutavoitteita maankäytön toteuttamisohjelmassa. Kyläosayleiskaavojen valmistumista on hidastanut uuden Oulun yleiskaavan
valmistelu ja henkilöstövajaus yleiskaavoitusyksikössä. Kyläalueiden osayleiskaavoja ei ole voitu tehdä
valmiiksi ennen koko kunnan yleiskaavan strategisia
linjauksia. Kyläosayleiskaavojen valmistuminen ja erityisesti Kiiminkijokivarren saaminen yleiskaavoituksen piiriin todennäköisesti vähentää suunnittelutarveratkaisuhakemuksia ja poikkeamispäätöksiä, joita
on ollut käsittelyssä 83 kappaletta vuonna 2012, 164
vuonna 2013 ja 130 vuonna 2014. Kiimingissä, Haukiputaalla ja Oulunsalossa on rakentamista luvitettu takavuosina suunnittelutarveratkaisuilla ja poikkeusluvilla suhteellisesti enemmän kuin kanta-Oulussa.

Asemakaavat
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen talousarvion mukaan ”uusien asemakaavojen käynnistämiskriteerinä
on käytetty niiden vaikuttavuutta yhdyskuntarakenteen kokonaiskehitykseen sekä asuntotuotantoon. Periaatteena on ollut kuntien omien maa-alueiden asemakaavoittaminen huomioon ottaen kokonaisteemat
kuten kauppa, matkailu ja logistiikka. Tavoitteena on
ollut kuntakohtainen tasapuolisuus huomioon ottaen
asemakaavoitukselle annetut resurssit.”

2012
Kerrostalot (AK)

2014

1 703

718

1 400

221

578

800

Rivitalot (AKR-AP-AR)
Omakotitalot (AO)
Yhteensä

2013

413

200

370

2 337

1 496

2 570

Lähde: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kaikkia maankäytön toteuttamisohjelman kaavoitusohjelmaan sisällytettyjä ja aikataulutettuja kohteita ei
ole laadittu suunnitellussa aikataulussa. Maankäytön
toteuttamisohjelma on luonteeltaan maksimiohjelma eikä kaikkia kohteita kaavoiteta, mikäli asunto- ja
työpaikkatonttien lisäykseen ei ole tarvetta. Vain noin
15 % valtuuston vuosina 2013–2014 päättämistä asemakaavoista on sisältynyt maankäytön toteuttamisohjelmaan. Asuntojen määrän perusteella merkittävimmät kaavat ovat kuitenkin olleet MATO-kohteita.
Vaikka valmiita asemakaavoja suhteessa kaavoitusohjelmiin on vähän, kaavoitus on kuitenkin tuottanut riittävän määrän tontteja. Joulukuussa 2014 kerros- ja rivitalotontteja oli noin 8 000 asuntoa varten, mikä on
usean vuoden laskennallinen tarve. Asemakaavoitettuja kaupungin omakotitontteja oli noin 1 260 ja niistä
kunnallistekniikan piirissä noin 280 kappaletta. Omakotitontteja on saatavissa eri puolilta kaupunkia, osa
niistä vuokrattavia ja osa myytäviä. Osa tonteista on
jatkuvassa haussa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen mukaan omakotitonttituotannon ongelma ei ole
ollut kaavoituksessa vaan kunnallistekniikkaan varattujen määrärahojen riittämättömyydessä. Myös päiväkoti- ja koulupalvelujen niukkuus on voinut hidastaa
tonttitarjontaa joillakin alueilla.
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Omakotitonttikapasiteetti alueittain (tilanne 12/2014)
Kaijonharju,
Ritaharju

Hiukkavaara

420

310

35

100

Asemakaava voimassa
Kadut rakennettu

Korvenkylä

Haukipudas

Oulunsalo

60

110

9

163

1 262

50

30

9

55

279

190

Kiiminki

Ylikiiminki,
Yli-Ii ja
muut

Yhteensä

Lähde: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kerrostalo- ja rivitalotonttivarannon kasvuun on vaikuttanut arvioitua vähäisempi tonttien kysyntä. Yhdyskuntalautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden
sitovana tavoitteena vuonna 2014 oli, että ”varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto”. Tavoitetasona oli kaupungin tontinluovutus 1 200 asuntoa
varten vuodessa. Tonteista omakotitontteja oli 300,
kerrostalotontteja 400 ja rivitalotontteja 500 kappaletta. Tontteja luovutettiin 1 015 asuntoa varten. Vuoden 2015 talousarviossa kokonaisluovutustavoite on
edelleen 1 200 siten, että omakotitonttien luovutustavoitetta on pienennetty 100:lla ja kerrostalotonttien luovutustavoitetta korotettu vastaavasti. Vähentyneeseen tonttien kysyntään on reagoitu: vuonna

2015 laaditaan asuntomarkkinaselvitys, jonka pohjalta
määritellään kysyntää vastaava tonttitarjonta eri tonttityypeille muuttuneessa tilanteessa.
Oulun työpaikka-alueet 2013 -asiakirjassa on työpaikkatonttien tarpeeksi arvioitu 50 tontin vuosittainen
luovutusmäärä. Tavoitteena on, että yrityksille on koko
ajan tarjolla vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia
noin kolminkertainen määrä kysyntään nähden ja että niitä on tarjolla kaikilla keskeisillä työpaikka-alueilla.
Helmikuun alussa 2015 BusinessOulu liikelaitoksen ylläpitämässä tonttipörssissä oli noin 180 tonttia, ja BusinessOulun mukaan yritystontteja on ollut määrällisesti riittävästi.

Tavoitteeksi asetettu ja toteutunut asuntotuotanto alueittain
Voimassa olevaa Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelmaa 2014–2018 koskevassa päätöksessään 4.11.2013 valtuusto on todennut: ”Valtuusto pitää erittäin tärkeänä, että asuntotuotantoa ohjataan
tasapuolisesti kaikille Oulun suuralueille, niiden koko
ja erityispiirteet sekä toteutunut tonttien kysyntä huomioiden”.
Asunto-ohjelmassa 2014–2018 viisivuotiskauden
9 400 asunnon kokonaismäärästä yhteensä 1 235
asuntoa (13 %) on suunniteltu sijoittuvaksi Hauki-

putaalle, Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Yli-Iihin ja lisäksi
muutamia Ylikiiminkiin. Eniten asuntoja rakennetaan
Hiukkavaaraan, toiseksi eniten Koskelan suuralueelle (Toppilansalmi ja Alppila) ja sen jälkeen keskustaan ja Ritaharjuun. Muualle kuin kanta-Ouluun sijoittui vuonna 2014 toteutuneista asunnoista 9 %, selvästi
pienempi osuus kuin edellisenä vuonna. Syynä voi olla omakotirakentamisen väheneminen ylipäätään. Uuden Oulun alueella on rakennettu enimmillään 550–
650 omakotitaloa vuodessa vuosina 2010–2012, kun
vuonna 2014 määrä oli noin 400 kappaletta.

Asuntotuotannon tavoitteet ja toteumat alueittain vuosina 2012–2014
Alue

Asunto-ohjelma 2012–2016
2012
Tavoite

Oulu

1 375

Asunto-ohjelma 2014–2018
2013

Toteuma

1 503

Osuus
toteumasta,
%

Tavoite

2014

Toteuma

Osuus
toteumasta,
%

77

1 510

1 130

80

Tavoite

Toteuma

1 624

Osuus
toteumasta,
%

1 757

91

Haukipudas

97

160

8

111

136

10

55

78

4

Kiiminki

74

153

8

72

88

6

15

56

3

Oulunsalo

80

109

6

80

37

3

70

28

2

Yli-Ii

13

15

1

13

16

1

2

4

0

1 639

1 940

100

1 786

1 407

100

1 766

1 923

100

Yhteensä

Lähteet: MATO 2012–2016, MATO 2014–2018, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Pientaloja rakennetaan lisäksi vuosittain 50–100 kpl yksityiselle maalle. Nämä näkyvät toteumaluvuissa mutta eivät tavoitteissa.
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Oulun kaupungin asuntopoliittisissa linjauksissa 2013
ja Palvelumalli 2020 -päätöksessä on korostettu asuntotuotannon ja palvelujen yhteensovittamista. Lasten määrän kasvu kohdistuu täydennysrakentamispyrkimyksistä huolimatta uusille pientalovaltaisille
alueille aiheuttaen voimakkaita paikallisia palvelukysyntähuippuja. Erityisesti Kaakkurin ja Kaijonharjun
suuralueilla palvelukysyntä on viime vuosina kasvanut

53

aiemmin arvioitua voimakkaammin, koska Hiukkavaaran alueen käyttöönotto on siirtynyt. Metsokankaalla
ja Ritaharjussa joudutaan vuosina 2015–2016 rakentamaan perusopetuksen lisätiloja, joiden investointikustannukset ovat vuoden 2015 talousarvion mukaan
yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Palveluverkkosuunnitelman mukaan näiden tilojen käyttökustannukset
ovat noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Täydennysrakentaminen
Oulun kaupunkirakenne on väljä ja siten merkittävä syy
yhdyskuntarakenteen epäekologisuuteen. Kaupungin
tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja
täydennysrakentaminen. Maankäytön toteuttamisohjelmassa suunnittelukauden kerrostalotuotannosta
noin 90 % on olemassa olevien alueiden täydennysrakentamista. Tavoite on toteutunut. Myös kaupunkistrategiassa asetettu tavoite ”täydennysrakentamisen osuus vuotuisesta asuntotuotannosta kasvaa” on
kaupunkistrategian raportoinnin mukaan toteutunut.

Mahdollisia täydennysrakentamisen alueita on kartoitettu uuden Oulun yleiskaavatyön pohjaksi. Lisäksi
kaupunkilaisilta on kysytty mahdollisia täydennysrakentamiseen sopivia alueita netissä marras–joulukuussa 2014. Tuleva täydennysrakentamistarve on keskustassa, vanhoissa lähiöissä ja joukkoliikennereittien
ympäristössä.

Johtopäätökset
Yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa on noudatettu yhdistymissopimusta, kaupunkistrategiaa ja
asuntopoliittisia linjauksia. Kaupunkistrategian täydennysrakentamista koskeva tavoite on toteutunut
vuonna 2014. Kaavoitus on tuottanut tontteja riittävästi asuntojen määrätavoitteen toteuttamiseksi.
Uuden Oulun yleiskaava on valmistumassa, ja kylien
osayleiskaavojen valmistelu on edennyt koko kunnan
yleiskaavan myötä. Uuden Oulun yleiskaavan ja kyläosayleiskaavojen valmistuminen selkeyttää ja helpottaa sekä rakentajien että viranomaisten ratkaisuja.
Kerros- ja rivitalotonttien varanto on suurehko. Syksyn
2014 tilanteen mukaan myös kaupungin omakotitontteja on saatavissa kunnallistekniikan piiristä eri puolilta kaupunkia, joskaan varanto ei ole erityisen suuri.

Vuosille 2016–2020 laadittavaa maankäytön toteuttamisohjelmaa varten laaditaan asuntomarkkinatutkimus ja selvitetään rakentamattomien tonttien hyödyntämismahdollisuudet ja vaikutukset kaupungin
tontinluovutustavoitteisiin. Hiukkavaaran rakentamisen viivästys on aiheuttanut palvelukysynnän kasvua
ja ennakoimattomia investointitarpeita Ritaharjussa ja
Metsokankaalla.
Kaavoitusprosessi Oulussa on suurten kaupunkien vertailun perusteella melko sujuva ja lyhyt, mutta odotusaika ennen varsinaisen kaavoituksen alkua
on pitkä. Kaupungin tonttien kysynnän väheneminen
mahdollistanee asemakaavoituksen resurssien suuntamista enemmän yksityisten maanomistajien kaavoituskohteisiin ainakin tilapäisesti.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
luovutettavien tonttien määrä ei yksinään ole riittävä sitova tavoite. Kaavoitettu tonttivaranto ei yksistään riitä, vaan sitäkin tärkeämpää kaupungin hallitulle kasvulle ja palveluverkon riittävyydelle on,
että saatavissa on riittävästi kunnallistekniikalla varustettuja tontteja eri puolilla kaupunkia. Pientalojen tontinluovutustavoitteesta päätettäessä on syytä ottaa huomioon kunnallistekniikan resurssien
lisäksi päivähoidon ja perusopetuksen palvelujen saatavuus. Yritystoiminnan edellytykset tulee turvata huolehtimalla työpaikkatonttien riittävyydestä ja valinnanmahdollisuuksista.
Kaavoitusprosessista tulee vaativampaa, kun tulevaisuudessa yhä suurempi osa Oulun asuntotuotannosta on täydennysrakentamista, joka sijoittuu olemassa oleville asuntoalueille. Kaavoitusprosessissa asukkaiden kuuleminen ja vuorovaikutteisuus korostuvat. Täydennysrakentaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja laadukasta toteutusta hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi.
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8 Oulun Energia -konserni
Oulun Energia -konserniin kuuluivat vuonna 2014 Oulun Energia liikelaitos, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy sekä Haukiputaan Energia Oy ja
Yli-Iin Sähkö Oy. Koko konsernille asetettiin talousarviossa yhteiset tavoitteet, ja konserni raportoi niistä
kokonaisuutena. Oulun Energia liikelaitos yhtiöitettiin
31.12.2014, ja toiminta jatkuu Oulun Energia Oy:nä.
Haukiputaan Energia Oy on sulautunut tilikauden lopussa Oulun Energia Oy:öön.

kuin edellisenä vuonna, yhteensä 358 henkilöä, joista
liikelaitoksessa 174 (172). Liikelaitoksen tuloutus kaupungille oli 21 miljoonaa euroa.

Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 234,9 miljoonaa
euroa (edellisenä vuonna 238,7 milj.euroa). Liiketulos
(liikeylijäämä) oli 33,2 miljoonaa euroa (37,4 milj.euroa) ja tilikauden voitto 3,9 miljoonaa euroa (9,6 milj.
euroa). Taseen loppusumma oli 534,8 miljoonaa euroa (500,6 milj.euroa). Liikevoittoprosentti oli 14 (16) ja
omavaraisuusaste 43 % (50 %). Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa työntekijöitä saman verran

Oulun Energia -konsernin arvioinnissa tarkasteltiin
sitä, onko uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
otettu huomioon liiketoiminnassa, miten yhtiöittämisprosessi on toteutettu ja miltä näyttää uuden yhtiön
omistajaohjaus perustamisasiakirjojen ja päätettyjen
omistajapoliittisten linjausten perusteella. Arviointi
kohdistui myös Oulun Energia -konsernin riskienhallinnan menettelyihin ja riskeihin varautumiseen.

Liikelaitos on tuottanut lämpöä ja sähköä ja myynyt
kaukolämpöä. Oulun Sähkönmyynti Oy harjoittaa sähkön vähittäismyyntiä, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
sähkön siirto- ja jakelutoimintaa, Oulun Energia Urakointi Oy rakennus- ja kunnossapitotoimintaa ja Turveruukki Oy voimalaitospolttoaineiden tuotantoa.

Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
Yhdistymishallitus on päättänyt 14.12.2011 § 128 uuden Oulun energiapoliittisista linjauksista. Tavoitteena
on ollut ottaa Oulussa käyttöön paikallinen toimintamalli, jolla korkea energiatehokkuus, kilpailukykyinen
ja luotettava energiansaanti, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, aluekohtaiset kestävät energiaratkaisut
sekä tulevaisuuden hiilineutraalisuuden tavoite voidaan saavuttaa.
Toimintamallilla vahvistetaan energiantuotannon omavaraisuutta, lähienergian hyödyntämistä, paikallista
elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämää sekä luonnonvarojen järkevää käyttöä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä EU:n tavoitteiden mukaisesti vähintään
20 % vuoteen 2020 mennessä. Pitkän tähtäimen tavoite on 80 %:n päästövähennys vuoteen 2050 mennessä.
Linjausten mukaan uuden Oulun energialähteitä ovat
turve, puu, vesi, tuuli, biomassa, geoterminen lämpö,
aurinko, kaasu ja ydinvoima. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa turve säilyy pääpolttoaineena nykyisissä
laitoksissa ja bioenergian määrää lisätään.

Oulun Energian mukaan energiapoliittisten linjausten
toteutus on edennyt paremmin kuin niitä laadittaessa oletettiin. Yhtenä tavoitteena on ollut lähienergian käytön lisääminen siten, että Oulua ympäröivästä
maakunnasta saatavaa turvetta ja puuta hyödynnetään laajasti. Puun käyttö kasvoikin vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 28 %, ja siinä saavutettiin
tuolloin ensimmäisen kerran yhden terawattitunnin
raja. Turve kuitenkin säilyi tärkeimpänä polttoaineena. Laanilan ekovoimalaitoksella 2013 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi, mikä nosti jätteen osuutta
polttoaineista.
Vuonna 2014 polttoaineiden tarve oli viiden vuoden
seurannan mukaan pienempi kuin keskimäärin vuosina 2010–2013. Tarpeeseen vaikuttivat keskimääräistä
lämpimämpi sää ja sähkön alhainen tukkuhinta. Turpeen suhteellinen osuus polttoaineista säilyi ennallaan, kun taas puun osuus hieman supistui ja jätepolttoaineen osuus kasvoi.
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Viiden vuoden tarkastelujaksolla turpeen suhteellinen
osuus on pienentynyt vuoden 2010 71 %:sta viime
vuosien 53 %:iin, puun osuus on ollut viime vuodet

30 %:n tuntumassa ja jätepolttoaineen osuus on kasvanut 15 %:iin. Toppila1:n korvausinvestoinnin valmistelussa on lähtökohtana turpeen ja puun käyttö pääpolttoaineina.

Oulun Energian polttoaineiden käyttö vuosina 2010–2014 (GWh)
2010
GWh
Turve
Puu

2011
%

GWh

2012
%

GWh

Biokaasu
Sähkö
YHTEENSÄ

%

GWh

2014
%

GWh

%

2 245

70,7

2 065

69,5

1 734

59,5

1 578

52,9

1 329

53,2

744

23,4

828

27,9

780

26,7

997

33,4

739

29,6

287

9,8

361

12,1

367

14,7

Jäte
Öljy

2013

12

0,4

12

0,4

14

0,5

12

0,4

11

0,4

176

5,5

65

2,2

101

3,4

34

1,1

51

2,0

0,5

0,0

0,3

0,0

0,6

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

3 178

100,0

2 970

100,0

2 917

100,0

2 983

100,0

2 497

100,0

Lähde: Oulun Energia Oy

Energiantuotannon monipuolistamisesta ovat esimerkkejä maalämpöliiketoiminnan pilottihanke Haukiputaalla ja aurinkoenergian hyödyntäminen aurinkopaneelien avaimet käteen -toimituksilla. Oulun
Sähkönmyynti Oy toi vuonna 2014 markkinoille sähkösopimuksen, jossa kuluttaja voi ostaa toisen kuluttajan tuottamaa sähköä ja siten tukea hajautettua
energiantuotantoa. Tämä Farmivirta-tuote sai Vuoden
ilmastoteko -palkinnon.
Vuosina 2013 ja 2014 Oulun Energia osti vesivoimaosuuksia ja siten lähes kaksinkertaisti vesivoimatuo-

tantonsa kahdentoista kuukauden aikana. Tuulella
tuotettua sähköä saadaan Innopower Oy:n osakkaana rannikon tuulivoimaloista.
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on pitänyt kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä. 12 suurimman
kaupungin vertailussa 1.7.2014 rivi- ja kerrostalojen
kaukolämmön hinta oli alhaisin Oulun Energian runkoverkon alueella (98 % asiakkaista) ja pientalojen
kaukolämmön hinta toiseksi alhaisin. Energiateollisuus ry:n vertailussa 1.1.2015 hinta oli edelleen yksi
Suomen alhaisimmista.

Oulun Energia liikelaitoksen liiketoiminnan yhtiöittäminen
Oulun Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen on seurausta kuntalain muutoksesta, jonka mukaan kunnan
oli viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä sellainen liiketoiminta, jossa toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla, hoidettavaksi yhtiölle, muulle
yhteisölle tai säätiölle, jotta toiminta ei vääristä kilpailua. Oulun kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa oli Energia liikelaitoksen kehittämisvisioksi määritelty, että
”lainsäädännön edellyttäessä tehdään päätös toiminnan yhtiöittämisestä Oulun kaupungin omistukseen.
Toiminnan sopeuttamisessa yhtiömuotoon huomioidaan lain sallima siirtymäaika". Kaupunginhallituksen
3.2.2014 päättämässä omistajapoliittisessa ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että [Oulun Energia] yhtiön
toiminta voidaan aloittaa 1.1.2015. Kaupunki oli jo aikaisemmin yhtiöittänyt merkittävän osan energialiiketoiminnasta.

Kaupunginjohtajan lokakuussa 2013 asettama työryhmä teki selvityksen yhtiöittämiseen liittyvistä keskeisistä asioista. Muun muassa taloustilannetta mallinnettiin sekä kaupungin tuloutuksen että yhtiön
tulevien investointien näkökulmasta. Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2014 Oulun Energia liikelaitoksen
liiketoiminnan yhtiöittämisestä. Päätöksen mukaan
liiketoiminta siirretään joko Yli-Iin Sähkö Oy:öön tai
uuteen perustettavaan yhtiöön. Yhtiöittäminen eteni
Yli-Iin Sähkö Oy -vaihtoehdon pohjalta. Yhtiökokous
muutti myöhemmin nimen Oulun Energia Oy:ksi.
Valtuuston päätöksen mukaisesti siirrettävät varat
luovutettiin Oulun Energia Oy:lle osin apporttimenettelyllä ja osin liiketoimintakaupalla. Kaupunki siirsi
yhtiölle koko Oulun Energia liikelaitoksen liiketoimintakokonaisuuden lukuun ottamatta liikelaitoksen hallintorakennusta, joka jätettiin kaupungin omistukseen.
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Henkilöstö siirtyi yhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein, siirtyvälle henkilöstölle taattiin sama irtisanomissuoja kuin kaupungin henkilöstöllä on kuntien
yhdistymisen johdosta. Kaupunginhallitus hyväksyi
8.12.2014 valtuuston linjausten mukaiset omaisuuden
luovutukseen liittyvät asiakirjat.
Verottaja antoi marraskuussa 2014 ennakkoratkaisun,
jonka mukaan kaupungin hakemaa vapautusta varainsiirtoverosta ei voida myöntää. Perusteluna oli, että
verovapaus ei koske liiketoimintakaupalla tai osin apporttina ja osin liiketoimintakaupalla tapahtuvaa yhtiöittämistä. Yhtiö on tehnyt verohallinnolle esityksen

57

varainsiirtoverosta vapautumisesta. Valtuustolle ei ole
saatettu tiedoksi varainsiirtoveroa koskevaa verottajan
ennakkoratkaisua ja sen taloudellista vaikutusta, joka
saadun tiedon mukaan on noin 10 miljoonaa euroa.
Oulun Energia liikelaitoksen tuloslaskelmassa vuodelta 2014 yhtiöittäminen näkyy omaisuuden käypään
arvoon arvostamisesta aiheutuneena 341,4 miljoonan
euron satunnaisena tuottona. Liikelaitoksen tilikauden
ylijäämä oli 339,2 miljoonaa euroa. Energia konsernin tilikauden tulos, josta yhtiöittämisen vaikutukset
on eliminoitu, oli 3,9 miljoonaa euroa.

Omistajaohjaus
Valtuuston 17.6.2013 § 98 päättämissä omistajapoliittisissa linjauksissa erityisesti energialiiketoiminnalle asetettuja tavoitteita ovat kilpailukykyinen
energiakonserni, kilpailukykyinen hinnoittelu ja kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle, kohtuullinen ja tasainen tuloutus omistajille, sähkön ja lämmön
tuotannon riittävä omavaraisuus ja tehokas yhteistuotanto, häiriötön sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu
sekä vastuullisuus ilmaston- ja ympäristönsuojelussa.

van uuden voimalaitosyksikön rakentaminen. Investoinnin arvioidaan olevan noin 250 miljoonaa euroa
eli energiakonsernin vuotuisen liikevaihdon suuruinen. Tavoitteena on, että rakentamispäätös tehdään
vuonna 2016 ja uusi voimalaitos valmistuu tuotantokäyttöön vuoden 2019 syksyllä. Toppilan voimalaitokset (1 ja 2) tuottavat vuosittain noin 40 prosenttia Oulun Energian hankkimasta sähköstä ja yli 90 prosenttia
kaukolämmöstä.

Tytäryhteisöjä koskevat omistajapoliittisten linjausten
yleiset tavoitteet toiminnan ja hallinnon tehostamisesta, kassanhallinnasta, lainanotosta ja saman toimialan tytäryhteisöjen yhteistyön kehittämisestä. Keskeisille energiakonsernin yhtiöille on kullekin erikseen
määritelty kehittämisvisio ja toiminnan tavoitteet.

Omistajaohjauksen menettelytapoja on viime vuosina kehitetty, ja toimintamallit ovat olemassa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt konserniohjeesta ja omistajapoliittisista linjauksista, ja vuosittain talousarviossa
asetetaan yhtiölle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja välitilinpäätöksessä. Vuoden 2015 alusta
lukien toiminut kaupunginhallituksen konsernijaosto johtosäännön mukaan ”ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhtiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta”. Hyvä hallintoja johtamistapa -ohjeeseen määritellään pelisäännöt,
esimerkiksi se, minkä kokoisiin investointeihin tarvitaan omistajan kannanotto. Myös muissa merkittävissä asioissa yhtiöllä on neuvotteluvelvoite omistajan kanssa.

Oulun Energia Oy:n tuotto-odotus muodostuu maaja vesialueiden sekä hallintorakennuksen vuokrista,
lainojen lyhennyksistä ja koroista, takausprovisioista,
osingoista ja pääoman palautuksesta omistajalle. Uusia liiketoimintoja ja kilpailukykyisyyttä kehittämällä
pyritään pääsemään tavoitteelliseen 20–30 miljoonan
euron tuloutustasoon. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto tulee jatkossakin olemaan valittu etenemistapa.
Toimitusvarmuutta turvataan investoimalla kaukolämmön ja sähkön jakeluun.
Toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävä investointi on vuonna 1977 valmistunutta Toppila 1:tä korvaa-
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Riskienhallinta
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä Oulun Energia -konserni on tarkastellut strategisia, taloudellisia ja operatiivisia riskejään, joihin sisältyvät myös vahinkoriskit.
Merkittäviä riskejä liittyy energia-alan toimintaedellytyksiin ja sitä kautta konsernin taloudelliseen asemaan ja tuloksentekokykyyn. Keskeisiä taloudellisia
riskejä liittyy markkinahintojen ja sähkön- ja lämmöntuotannon volyymien vaihteluun, samoin tuotantolaitosten fyysisiin vahinkoihin, jotka voivat aiheuttaa
liiketoiminnan keskeytymisen ja mahdollisia vastuuvelvoitteita kolmansille osapuolille. Operatiivisiksi riskeiksi luetaan sähkön jakeluverkon vahingot ja muut
häiriötilat. Operatiivisiin riskeihin liikelaitos sisällyttää
myös tietotekniikka- ja tietoturvariskit sekä sisäisten
prosessien epäonnistumisen.
Energiakonsernin mukaan laitevahinkoja ja jakeluverkon häiriöitä torjutaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevillä kunnossapitotoimilla ja huoltovarmuusinvestoinneilla. Tuotannolle on olemassa varakapasiteettia,
jotta kaupungin lämmitystarve voidaan hoitaa Toppilan voimalaitosten häiriötiloissa. Sähkökauppaa ohjaa
riskienhallintapolitiikka, johon sisältyvät raportointija valvontamenettelyt. Riskienhallinnan välineitä ovat
myös sisäinen tarkastus ja auditointitoiminta sekä vakuutukset.

Riskeistä ja riskienhallinnasta on raportoitu Energia
liikelaitoksen johtokunnalle toimitusjohtajan katsauksissa ja energiakaupan vakioraporteissa. Ajankohtaisista asioista omistaja on saanut tietoa kaupunginhallitukselle annettavissa infoissa, ja omistajan kanssa on
käyty kehityskeskustelut. Tiedonkulkua energiakonsernin sisällä on pyritty parantamaan.
Merkittävä toteutunut riski oli vuonna 2014 Toppila 2:n turbiinivaurio, joka havaittiin kesällä voimalaitoksen vuositarkastuksessa. Korjausten etenemisestä,
toimenpiteistä lämmöntoimituksen varmistamiseksi ja vaurion talousvaikutuksista annettiin useita tilannekatsauksia johtokunnalle. Vauriosta raportoitiin
myös kaupungin välitilinpäätöksessä, jossa todettiin
sen aiheuttavan laajamittaisia vaikutuksia liikelaitoksen talouteen. Tilinpäätöksen mukaan vaurio aiheutti useiden miljoonien eurojen korjauskustannukset ja
merkittävät tuotantotappiot eli oli siten osasyynä liikelaitoksen budjetoitua huonompaan tulokseen. Johtokunnan esitystä sitovan liikeylijäämätavoitteen alentamisesta ei käsitelty kaupunginvaltuustossa.

Johtopäätökset
Oulun Energian kilpailukykyisyyttä ja toimitusvarmuutta on haettu muun muassa ostamalla lisää vesivoimaa, pyrkimällä kehittämään uutta liiketoimintaa
hajautetusta, vähähiilisestä energiantuotannosta ja investoimalla kaukolämmön ja sähkön jakeluun. Omistajan tuotto-odotusten toteuttaminen on jatkossa
riippuvainen yhtiön tuloksesta ja siksi epävarmaa.
Energiapoliittisia linjauksia on toteutettu käyttämällä lähienergiaa. Puun ja turpeen yhteenlaskettu osuus
polttoaineista on ollut korkeimmillaan 97 % vuonna
2011 ja alimmillaan viime vuonna, noin 83 %. Jätteenpolttolaitoksesta on saatu energiaa vuodesta 2012 alkaen, ja turve, puu ja jäte ovat viime vuonna muodostaneet yhteensä noin 98 % polttoaineista.
Yhtiöittäminen on tehty valtuuston kesäkuussa 2014
tekemien linjausten mukaan. Yllättävä oli verottajan
varainsiirtoveroasiasta antama ennakkoratkaisu, jo-

ka saatiin vuoden lopulla. Lopullista päätöstä asiasta ei ole vielä tiedossa. Yhtiöittämisen aiheuttamat
talousarviomuutokset on käsitelty Oulun Energia liikelaitoksen johtokunnassa, mutta muutosta sitovaan
investointimäärärahaan ei ole tuotu valtuuston päätettäväksi tilivuoden aikana. Myöskään esitystä sitovan liikeylijäämätavoitteen alentamisesta ei ole käsitelty valtuustossa.
Energiatoimialan merkitys on suuri sekä kaupunkilaisten lämmön ja sähkön saannille että kaupungin taloudelle. Toimintaympäristö on vaativa. Toppilan 2:n
turbiinivauriossa toteutui riski taloudellisista menetyksistä. Vaurio korosti entisestään riskienhallinnan
menettelyjen tarpeellisuutta mutta myös niiden toimivuutta, koska vaurio havaittiin vuositarkastuksessa
ja lämmöntuotanto pystyttiin turvaamaan, korvaavilla järjestelyillä.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulun Energia konserni on toteuttanut kaupungin energiapoliittisia linjauksia käyttämällä pääpolttoaineina turvetta ja puuta sekä kehittämällä vähähiilisiä energialähteitä. Myös aluetalouden näkökulmasta lähienergian käyttö on toivottavaa jatkossakin.
Konserni on tunnistanut riskejään ja varautunut niihin, mutta Toppila 2:n turbiinivaurion vaikutukset talouteen ja toimintaan osoittavat, että riskienhallinnassa on edelleen kehittämistarvetta.
Oulun Energialla on myös yhtiönä velvollisuus huolehtia toimitusvarmuudesta eli turvata asiakkaiden sähkön ja lämmön saanti.
Viime vuosina kaupunki on päättänyt konserniohjeista, omistajaohjauksen periaatteista ja ohjeista ja kehittänyt menettelytapoja. Kaupungin toimintoja on yhtiöitetty, ja myös uuden kuntalain myötä kaupunkikonsernin merkitys kasvaa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamisella on reagoitu lisääntyneeseen konsernivalvonnan tarpeeseen. Konsernijohtamisen
sovittuja menettelytapoja tulee noudattaa, ja konsernipalveluissa on syytä olla yhtiölainsäädännön ja yhtiöitettyjen toimialojen osaamista.
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9 BusinessOulu liikelaitos kaupungin
elinkeinopolitiikan toteuttajana
Arviointikohteena oli BusinessOulu liikelaitoksen toiminta kaupungin elinkeinopoliittisten linjausten ja tavoitteiden toteuttajana. Arvioinnissa tarkasteltiin sitä,
ovatko kaupungin elinkeinopoliittisista toimista tehdyt linjaukset ja muut elinkeinopolitiikalle asetetut tavoitteet ohjanneet BusinessOulun toimintaa.
Arviointi kohdistui myös kaupunkistrategiassa elinkeinoasioille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen se-

kä siihen, mitä rahoitusta elinkeinopoliittisiin toimiin
on ollut käytettävissä ja onko rahoitus käytetty tehtyjen linjausten mukaisesti. Arvioinnissa tarkasteltiin
myös elinkeinopoliittisten toimien tuloksellisuuden ja
vaikuttavuuden seurannan järjestämistä sekä BusinessOulun asiakaspalautejärjestelmän ja asiakastyytyväisyyden seurannan toteutusta ja tuloksia.

Elinkeinopoliittiset linjaukset ja tavoitteet
Kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 19.8.2013 hyväksymään
kaupunkistrategiaan 2020 ja kaupunginhallituksen
18.2.2013 hyväksymään BusinessOulu liikelaitoksen
toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on samalla kaupunkistrategiassa tarkoitettu strategiaa toteuttava toimenpideohjelma.
Kaupunkistrategian 2020 yhdeksi strategiseksi painopisteeksi on määritelty ”Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää”. Sitä toteuttavat strategiset linjaukset ovat seuraavat: 1) kaupunki edistää
uusien työpaikkojen syntymistä, 2) yritysten tuote- ja
palveluvienti sekä investoinnit alueelle kasvavat, 3)
Oulun näkyvyys ja aloitteellisuus valituissa kansainvälisissä verkostoissa ja arktisen alueen logistisena keskuksena vahvistuu, 4) kansainvälinen osaamis- ja innovaatiokeskittymä vahvistuu ja uudistuu ja 5) Oulu
on Suomen paras kaupunki opiskella. Näille linjauksille on määritelty mittarit ja tavoitetasot vuosille 2016
ja 2020.

Elinkeinopolitiikan toteuttaminen ja yritysneuvonta- ja
kehityspalveluiden tuottaminen on annettu BusinessOulu liikelaitokselle. Sen toimintasuunnitelmaan on
liikelaitoksen visioksi määritelty ”Oulu on kansainvälisesti kilpailukykyinen kaupunkiseutu monipuoliselle
yrittäjyydelle sekä vientiä ja työllisyyttä luovalle yritystoiminnalle”. Toimintasuunnitelmaan on määritelty eri
näkökulmista (omistaja, asiakas, kumppanit, henkilöstö) yhteensä 14 tavoitetta. Toimintasuunnitelman toimenpidekokonaisuudet ovat kasvuyrityspalvelut, vienti,
investoinnit, Start up 2.0 ja innovaatioympäristöt.
Valtuustosopimuksessa on määritelty tavoitteeksi uusien työpaikkojen luominen ja se, että kaupunki luo
edellytyksiä yritysten sijoittumiselle Ouluun. BusinessOulun toiminnasta on siinä määritelty, että liikelaitos
keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen, tavoitteena uusien työpaikkojen syntyminen ja alueelle
suuntautuvien investointien voimakas kasvu.
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Elinkeinopolitiikan toteuttaminen
BusinessOulu aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa.
Liikelaitoksen johtosäännössä on määritelty, että se
vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamisesta
edistämällä alueen yritys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien
periaatteiden mukaisesti. Samassa johtosäännössä on
määritelty, että kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinostrategian ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden laajuuden kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden
mukaisesti ja päättää kehittämisrahaston käytöstä kehittämisrahaston säännön mukaisesti.
Neuvontapalvelujen järjestämisestä yrityksen perustamista suunnitteleville ja yritystoiminnan aloittaneille vastaa sopimuksen mukaisesti Uusyrityskeskus. Tarkoituksena on ollut poistaa päällekkäistä toimintaa.
Liikelaitos on luovuttanut veloituksetta tilat Uusyrityskeskuksen käyttöön ja maksaa palvelusopimuksen perusteella osarahoitusta neuvontatoimintaan.

BusinessOulun kehityshankkeet on liikelaitoksen mukaan linkitetty toimintasuunnitelmaan eli ne toteuttavat elinkeinopoliittisia linjauksia. Monia hankkeita toteutetaan yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden
kanssa. Näistä esimerkkinä on Työ- ja elinkeinoministeriön INKA-ohjelma, jossa Oulu vastaa kansallisesti
Tulevaisuuden terveys -teemasta. Mukana terveysteemassa on kaupungin hyvinvointipalvelut. Tampereen koordinoimassa Älykäs kaupunki -kokonaisuudessa Oulu on kumppanina yhdessä yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen kanssa. Työllistämisasioissa, viestinnässä ja hanketoiminnassa BusinessOululla on yhteistyötä konsernipalvelujen kanssa.
Rahastot ovat merkittävä työväline start up -yritysten
kehittämisessä. Rahastoihin on tehty sijoitukset kehittämisrahaston varoista.

Elinkeinopoliittisten toimien rahoitus
Elinkeinopoliittisten toimien rahoitus muodostuu BusinessOulu liikelaitoksen budjetista, kaupungin kehittämisrahaston käytöstä sekä erillisistä avustuksista.
Vuonna 2014 BusinessOulun menoihin budjetoitiin
12,9 miljoonaa euroa. Toteuma oli 10,7 miljoonaa euroa, siitä perustoiminnan menot 6,5 ja hankkeiden
menot 4,2 miljoonaa euroa. Kaupungin rahoitusosuus
oli 8,3 ja ulkopuolinen rahoitus 2,5 miljoonaa euroa.
Ulkopuolinen hankerahoitus oli pääosin EU:n rahastoista nimettyihin hankkeisiin saatavaa osarahoitusta. Rahoituksen saaminen edellyttää kuntarahaosuutta. Hankkeisiin osallistuu myös muita tahoja omilla
rahoitusosuuksillaan, esimerkiksi OAMK Oy ja Oulun
Yliopisto. Tämä työ pohjautuu pitkälti Oulun Innovaatioallianssi -ohjelmaan.
Vuonna 2014 hanketoiminnan menot toteutuivat 1,8
miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä, ja myös
kaupungin omarahoitusosuudet jäivät alle arvion,
koska 2014 oli rakennerahastokauden ensimmäinen
vuosi eikä uuden ohjelmakauden hankkeisiin ennätetty saada rahoituspäätöksiä suunnitellusti. Vuoden
2015 alkupuolella hankkeita on päästy aloittamaan.
Kaupungin kehittämisrahasto on perustettu vuonna
1997. Rahaston tarkoituksena on edistää Oulun alu-

een elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Kehittämisrahaston pääoma on yli 90 miljoonaa euroa. Rahaston varojen käytöstä päättää kaupunginhallitus, ja
rahastosta on vuonna 2014 osoitettu elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 1,5 miljoonaa euroa, siitä Oulun Innovaatioallianssin rahoitukseen 0,6 miljoonaa euroa eli
41 %. Vuosille 2014–2019 on varoja sidottu kaikkiaan 6,7 miljoonaa euroa. Yksittäinen merkittävä päätös vuonna 2014 oli Oulu–Luulaja–Tromssa lentoreitin
rahoitus, yhteensä 2,7 miljoonaa euroa kuuden vuoden aikana.
Merkittävä on myös helmikuussa 2014 alkanut Northern Start up Fund II Ky -rahaston toiminta, johon
sijoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta varoja
yhteensä 5,0 miljoonaa euroa osana äkillisen rakennemuutoksen vastatoimia. Kehittämisrahaston tilinpäätöksen mukaan Northern Start up Fund II Ky -rahastosta tehtiin ensimmäisen toimintavuoden aikana
22 sijoitusta 16 yhtiöön, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.
Erillisestä ulkopuolisesta rahoituksesta on esimerkkinä äkillisen rakennemuutoksen alueelle TEM:in myöntämä rahoitus, jota Oulu on saanut vuodesta 2012 alkaen ja saa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuosina
2012–2014 rahoitusta saatiin viiteen eri hankkeeseen
yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.
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BusinessOulu liikelaitokselle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen 2014
BusinessOulu liikelaitokselle talousarviossa 2014 asetetut kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet olivat samat kuin kaupunkistrategiassa. Kaikkia kaupunkistrategiaan sisältyviä elinvoimaa ja elinkeinoelämän
uudistamista koskevia tavoitteita ei kuitenkaan vastuutettu BusinessOululle.
Kaupunkistrategian toteutumista tukevia tavoitteita
olivat uusien työpaikkojen syntyminen (tavoitteena
2 000 työpaikan nettokasvu vuodessa), yritysten tuote- ja palveluviennin ja alueelle tehtyjen investointien
kasvu sekä kansainvälisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän vahvistuminen ja uudistuminen, jossa mittareina olivat innovaatioallianssin indikaattorit ja TKImenot Oulun seudulla.
Alustavien tietojen mukaan työpaikkamäärän nettokasvutavoite ei toteutunut. Viimeisin tilastotieto työpaikoista on vuodelta 2012, jolloin työpaikat vähenivät 639:llä (-0,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
Oulun seudulle on kuitenkin siirtynyt useita toimijoi-

ta, jotka ovat työllistäneet erityisesti ICT-alalta irtisanottuja työntekijöitä. Uusien yritysten nettolisäys oli
viime vuonna 494.
Oulun seudun kokonaisvienti oli kasvusuunnassa, samoin pääomasijoitukset. Osaamis- ja innovaatiokeskittymän vahvistumiseen liittyvän kilpaillun TKI-rahoituksen määrä toteutui. Oulun Innovaatioallianssin
toiminnassa mukana olevien yritysten määrä ylitti tavoitteen, sen sijaan TKI-menot pienenivät vuodesta
2012 vuoteen 2013, josta viimeisin tieto on.
Liikelaitoksen sitovat taloustavoitteet toteutuivat: liikeylijäämä oli tavoitteen mukaisesti 84 000 euroa, ja
kaupungin avustus toteutui 8,3 miljoonan euron suuruisena, kun enimmäismäärä oli 9,2 miljoonaa euroa.
Liikelaitoksen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa
67 henkeä, noin kaksikymmentä vähemmän kuin ensimmäisen toimintavuoden 2011 lopussa. Vakinaisen
henkilöstön määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan.

Elinkeinopoliittisten toimien seuranta
Seurantamenettelyt
Elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja raportoidaan kaupunkitasolla osana kaupungin toiminnan ja talouden seurantaa
välitilinpäätöksessä ja tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjassa.
BusinessOululta saadun selvityksen mukaan se seuraa
edellisten lisäksi elinkeinoasioiden tilaa useilla systemaattisesti kootuilla raporteilla. Kattava strategiaseurantaraportti laaditaan vuosittain toukokuussa. Muista
raporteista esimerkkeinä ovat kaksi kertaa vuodessa
laadittava Oulun seudun elinkeinokatsaus (touko- ja
marraskuu), toimialojen suhdannekatsaukset (huhti- ja lokakuu), puolivuosittain koottava tilasto perustetuista ja lakkautetuista yrityksistä, kolme tai neljä
kertaa vuodessa laadittava digitaalisen liiketoimintaympäristön markkinakatsaus ja kuukausittain laadittavat työttömyystilastot ja verokertymät.
Seurantaraportit käsitellään liikelaitoksen johtoryhmässä. Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan tavoitteiden ja talouden toteumasta kuukausittain, ja
kaupunginhallitukselle annetaan infoja. Kehittämisra-

haston käytöstä raportoidaan kaupungin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.
Toimien vaikutukset eivät useinkaan näy lyhyellä aikavälillä. Seurannan ongelmana on edelleen se, että
tilastotiedot saadaan viiveellä. Oulun kaupungin rahastosijoitusten tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on valmistumassa selvitys vuoden 2015 loppuun
mennessä.

Asiakaspalautejärjestelmä ja asiakastyytyväisyyden seuranta
BusinessOululla on nettivisuillaan lomake yhteydenottoa varten sekä yhteystiedot-sivulla että kaikkien
toimialojen sivuilla. Lomakkeen otsikon mukaan sillä
voi jättää palautteen tai yhteydenottopyynnön. Viestit ovat yleensä kyselyjä palveluista ja yhteydenottopyyntöjä.
BusinessOulu tekee kerran vuodessa toukokuussa
asiakastyytyväisyyskyselyn ja marraskuussa kumppanuuskyselyn. Kyselyt on tehty vuodesta 2012 alkaen.
Kyselyjen tulokset on käsitelty johtokunnassa. Tou-
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kokuussa 2014 tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä
199 vastaajaa (16,5 %) suoritti kyselyn loppuun saakka. Tyytyväisyys BusinessOulun toimintaan oli hieman
laskenut kaikilla osa-alueilla edellisen vuoden tasosta.
Mielikuva BusinessOulusta oli kuitenkin joko myönteinen tai erittäin myönteinen 64 %:lla vastaajista. Liikelaitos määritteli kyselyn perusteella kehittämistoimeksi palveluiden uuden tuotteistuksen ja näkyvän
lanseerauksen syksyllä 2014.
Marraskuussa 2014 tehtiin viimeisin kumppanuuskysely. Kysely lähetettiin 316:lle kotimaiselle ja 35:lle
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ulkomaiselle yhteistyökumppanille ja organisaatiolle. Kotimaisten yhteistyökumppaneiden vastausprosentti oli 31 % ja ulkomaisten 22 %. Ulkomaiset yhteistyökumppanit antoivat yhteistyölle sekä 2013 että
2014 paremmat arviot kuin kotimaiset, ja ulkomaiset
vastaajat pitivät yhteistyötä entistä merkittävämpänä
vuonna 2014. BusinessOulu arvioi kyselyn perusteella
yhteistyön olevan hyvällä tasolla, mutta sitä tulee kehittää tietoisesti, säännöllinen yhteydenpito ja toiminnan arviointi on tärkeää ja kumppaneita on syytä ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun.

Johtopäätökset
Kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset ovat ohjanneet BusinessOulu liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitoksella on saatujen selvitysten mukaan paljon erilaista
toimintaa uusien työpaikkojen saamiseksi alueelle sekä
viennin ja investointien lisäämiseksi. BusinessOulu tekee yhteistyötä kaupungin yksiköiden kanssa. Liikelaitoksen perustamisen yhtenä tavoitteena ollut ”yksi toimija” on toteutunut, ja tavoite kaupungin rahoituksen
kanavoimisesta yhden toimijan kautta on toteutunut.
Kaupunkistrategiassa ja vuoden 2014 talousarviossa BusinessOulu liikelaitokselle asetetut tavoitteet
toteutuivat osittain. Pääomasijoitusten määrä ja kokonaisvienti kasvoivat, ja kilpailtu TKI-rahoitus oli tavoitetasoa suurempi. Sen sijaan TKI-toiminnan menot
pienenivät vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, joten tavoiteltu taso on entistä kauempana.
Työpaikkojen nettolisäystä koskeva tavoite ei toteutunut, mutta ilman BusinessOulun toimia työpaikka-

tilanne olisi todennäköisesti vielä huonompi. Oulun
seudulle on siirtynyt useita toimijoita, jotka ovat työllistäneet erityisesti ICT-alalta irtisanottuja työntekijöitä. Uusien yritysten nettolisäys oli viime vuonna 494.
Liikelaitoksen ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet
kytkeytyvät BusinessOulun toimintasuunnitelmaan.
Rakennerahastojen kausivaihdoksessa toteutui riski
siitä, että hankerahoitusta jäi saamatta vuonna 2014,
ja sen seurauksena palvelutarjonta asiakkaille väheni.
BusinessOululla on käytössä systemaattinen toiminnan seurantajärjestelmä. Sillä on myös asiakaspalautejärjestelmä, ja asiakastyytyväisyyskyselyt ovat säännöllisiä. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssä
arvosanat olivat hieman laskeneet edellisestä kyselystä. Mielikuva BusinessOulusta oli kuitenkin myönteinen tai erittäin myönteinen lähes kahdella kolmasosalla kyselyyn vastanneista. Liikelaitos on määritellyt
kehittämistoimet kyselyn perusteella.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset ovat ohjanneet BusinessOulu liikelaitoksen työtä. Liikelaitoksella on runsaasti erilaista toimintaa uusien työpaikkojen saamiseksi alueelle ja viennin
ja investointien lisäämiseksi. Liikelaitoksen perustamisen yhtenä tavoitteena ollut ”yksi toimija” on toteutunut, ja myös tavoite kaupungin rahoituksen kanavoimisesta yhden toimijan kautta on toteutunut.
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunta on päättänyt marraskuussa 2014, että liikelaitoksen toimintasuunnitelman päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Toimintasuunnitelman uudelleen tarkastelu on tarpeen, koska toimintaympäristö on muuttunut ja BusinessOulun toiminnasta on saatu kokemuksia. Taustalla on myös tarve resurssien käytön tarkempaan ja tavoitteellisempaan
suuntaamiseen ja sen määrittämiseen, mikä on kaupungin rooli ja mitä keinoja käytetään alueen elinkeinojen kehittämisessä. Lisäksi on tarve painotuksesta kansainväliseen toimintaan. Toimintaympäristön muutokset myös korostavat nopean reagoinnin tarvetta.
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10 Oulun Työterveys liikelaitoksen
		 rooli palvelujen tuottajana
Arviointikohteena oli Oulun Työterveys liikelaitos. Tavoitteena oli arvioida Oulun Työterveyden toimintaa
ja palveluita suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, yh-

teistyötä yksiköiden ja konsernipalveluiden kanssa,
toiminnan tarkoituksenmukaisuutta sekä uuden työterveyshuoltoasetuksen vaatimusten toteuttamista.

Oulun Työterveys
Oulun Työterveys on kaupungin sisäinen liikelaitos,
joka on toiminut vuodesta 1974 lähtien. Sen tehtävänä on tuottaa Oulun kaupungin ja tytäryhteisöjen
henkilöstön työterveyspalvelut (työterveyshuoltolaki) ja kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien työterveyspalveluiden tuottaminen alueella oleville yrityksille (terveydenhuoltolaki 18 §, työterveyshuoltolaki).

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittySI KUVA ! vien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy, työntekijän
UUSI KUVA !
terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.
rveystoiminta työterveysyhteistyössä

Työterveyshuolto perustuu työpaikan tarpeisiin. Työterveyshuollon sisältö kuvataan konsernipalveluiden ja Työterveyden välisessä puitesuunnitelmassa,
ja yksiköt määrittelevät itse tarvitsemansa kehittämistoimet, laativat omien tarpeiden mukaisen henkilöstösuunnitelman ja sopivat Työterveyden kanssa
tehtävästä yhteistyöstä. Myös toimialojen henkilöstöja työsuojeluasiantuntijat sekä luottamusmiehet tukevat ja kehittävät henkilöstötyötä sunnitelmien mukaisesti. Yksiköt laativat vuosittain henkilöstöraportit ja
niistä seurataan, miten suunnitelmat palvelualueilla ja
liikelaitoksissa toteutuvat.
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Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä
työterveyshuolto (työterveyshuoltolaki 12 §). Työnantaja voi ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja
muun terveydenhuollon palveluja (työterveyshuoltolaki 14 §).

Vuonna 2014 Työterveyden toiminnassa painotettiin
ennaltaehkäisevää toimintaa. Toimintaa suunnattiin
enemmän työkykyyn vaikuttavaan toimintaan ja rajattiin sairaanhoidon palvelujen käyttöä. Terveystarkastukset kohdennettiin tarkemmin ja rutiininomaisia terveystarkastuksia vähennettiin.

Oulussa sairaanhoitopalvelujen on katsottu tukevan
ennaltaehkäisevää toimintaa, ja konsernipalvelut ostaa myös sairaanhoitopalveluja osaksi työterveyshuoltoa. Sairaanhoitopalvelujen tarjonta työntekijöille on
ollut laajinta muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna.
Valinta on tietoinen ja sillä on vähennetty työntekijöiden terveyskeskuspalvelujen käyttöä.

Työterveyspalvelujen järjestämistavasta keskusteltiin
yleisesti kuntalain muutoksen yhteydessä, mutta pelkästään lakisääteisiä palveluita toteuttavaan liikelaitokseen ei kohdistu yhtiöittämisvelvoitetta. Työterveys
toimii sisäisenä liikelaitoksena, mikä on Työterveydessä
todettu hyväksi toimintamuodoksi. Sisältäpäin on paremmat mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa asioihin.

Työterveyshuollon kustannukset palkkasummasta
PHSOTEY
Joensuun kaupunki
HUS
Jyväskylän kaupunki
Vantaan kaupunki
Salon kaupunki
Espoon kaupunki
Turun kaupunki
PSSHP
PPSHP
PSHP
Helsingin kaupunki
VSSHP
Lahden kaupunki
Hämeenlinnan kaupunki
EKSOTE
Porin kaupunki
SATSHP
Tampereen kaupunki
Mikkelin kaupunki
Kokkolan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Oulun kaupunki
0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,00 % 1,20 %

Lähde: Oulun Työterveys 29.9.2014

Talous
Tilinpäätöksessä Oulun Työterveyden myynti kunnan
omille yksiköille oli noin 7 miljoonaa (91,5 %), myynti muille noin 649 000 (8,4 %) ja kuntayhtymille noin
10 000 euroa (0,1 %). Liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta liikevaihdossa oli laskua noin
6,7 %. Kustannukset alenivat 8 %, joka tarkoittaa kustannussäästöjä kunnan omille yksiköille Työterveyden
mukaan 0,6 miljoonaa euroa.

ta. Ostopalvelutoimintaa ovat erikoislääkärikonsultaatiot, ostetun yleislääkäripalvelun lisävastaanottokäynnit, MRI-tutkimukset ja työterveyshuollon alihankinta
muilla paikkakunnilla olevan toiminnan työterveyspalveluun. Vuoden 2014 aikana ostopalvelun määrää on
vähennetty keskittämällä yleislääkäripalvelut omaan
tuotantoon, soveltamalla uusia ohjeita konsultaatiolähetteissä ja uusilla kilpailutuksilla.

Suurin osa palveluista tuotetaan omalla henkilöstöllä,
mutta palvelua ostetaan myös ulkopuolisilta toimijoil-

Konsernipalvelut on luonnollisesti Oulun Työterveyden suurin asiakas, koska palvelualueiden ja liikelii-
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tosten sairaanhoidon palvelut laskutetaan keskitetysti
konsernipalveluista. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sen sijaan suunnitellaan palvelualueilla ja liikelaitoksissa, joten laskutus kohdistuu suoraan sinne. Konsernipalvelut saa työterveyshuollon kustannuksista osan
Kelalta takaisin. Oulun korvaushakemus ylittää reilusti Kelan asettaman maksukaton. Esimerkiksi vuonna
2013 Kelalta haettiin ennaltaehkäisevän työterveyshuollon korvauksia 2,1 ja sairaanhoidon kustannuksia
5,0 miljoonaa euroa. Saatu korvaus määrä oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

kustannukset kohdennettaisiin tapahtumittain palvelualueille ja liikelaitoksille. Käytännössä sekä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä siihen liittyvä sairaanhoito budjetoitaisiin molemmat palvelualueilla ja
liikelaitoksissa. Painopistettä pyritään näin siirtämään
enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Sopimusohjauksessa palvelualueiden ja liikelaitosten oma rooli
painottuisi aiempaa enemmän ja kustannustietoisuus
lisääntyisi, kun kaikki kustannukset kohdennetaan tapahtumittain yksiköihin. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty virallista päätöstä.

Kaupungin sairaanhoidon laskutukseen suunnitellaan muutosta vuoden 2016 alusta siten, että kaikki

Asiakastyytyväisyys
Oulun Työterveyden toimintaan ja palveluihin ollaan
tyytyväisiä. Viimeisimmän Työterveyshuollon asiakastyytyväisyyskyselyn on tehnyt vuonna 2012 Työterveyslaitos. Kyselyssä mitattiin työhön, työympäristöön ja
työyhteisöön kohdistuvaa toimintaa sekä työterveyshuollon toimintaa henkilökohtaisen terveyden edistäjänä. Työterveys sai kyselyn perusteella hyvän arvosanan. Keskiarvolla mitattuna asteikolla 1–5 kaikkiin
kysymyksiin saatiin 3 tai sitä parempi tulos. Kyselyn
vastausprosentti jäi 42:een (146 kappaletta).

Esimiehille on tehty asiakastyytyväisyyskyselyitä yhdessä Conmedic-laatuverkoston kanssa vuosina 2013
ja 2014. Laatuverkostoon kuuluu kunnallisia työterveyshuoltoja. Esimiehet kokevat työterveyshuollonpalvelut Oulussa kokonaisuudessaan hyväksi, samoin
yhteistyön työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Työpaikan henkilöstön terveydentilan ja työkyvyn tuntemus saa hyvän arvosanan, mutta siinä nähdään myös
eniten kehitettävää.

Esimiehille on tehty asiakastyytyväisyyskyselyitä yhdessä Conmedic-laatuverkoston kanssa
vuosina 2013 ja 2014. Laatuverkostoon kuuluu kunnallisia työterveyshuoltoja. Esimiehet
kokevat työterveyshuollonpalvelut Oulussa kokonaisuudessaan hyväksi, samoin yhteistyön
työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Työpaikan henkilöstön terveydentilan ja työkyvyn
Työterveyshuollon palvelujen tyytyväisyys
tuntemus saa hyvän arvosanan, mutta siinä nähdään myös eniten kehitettävää.

kokonaisuudessaan

Työterveyshuollon palvelujen tyytyväisyys kokonaisuudessaan

Lähde: Oulun Työterveys 29.9.2014 (kysely toteutettu Conmedic-laatuverkoston kanssa)

Lähde:
Oulun
Työterveys
29.9.2014
Toiminnalle
asetetut
tavoitteet
ja niiden
toteutuminen
(kysely toteutettu Conmedic-laatuverkoston kanssa)
Puitesuunnitelmassa asetetut työterveystoiminnan tavoitteet ovat miltei yhtäläiset Oulun
Työterveydelle asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kanssa. Puitesuunnitelmassa
on lisäksi työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan liittyviä tavoitteita, joita on tarkemmin
käsitelty kappaleessa ”Henkilöstön työhyvinvointi”. Tavoitteet ja tavoitetasot vuodeksi 2014
oli asetettu seuraavasti:
−
−
−

pitkien sairauspoissaolojen määrä (yli 3 päivää) laskee edelleen 5 %
alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden prosentuaalinen määrä laskee 0,45 %:iin (%
suhteessa henkilöstömäärään)
työkykyriskin arviointi toteutunut 75 %:n tasolle (% osuus henkilöstöasiakkaista,
joille arviointi tehty).
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Toiminnalle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
Puitesuunnitelmassa asetetut työterveystoiminnan
tavoitteet ovat miltei yhtäläiset Oulun Työterveydelle
asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kanssa. Puitesuunnitelmassa on lisäksi työhyvinvointiin ja
yhteistoimintaan liittyviä tavoitteita, joita on tarkemmin käsitelty kappaleessa ”Henkilöstön työhyvinvointi”. Tavoitteet ja tavoitetasot vuodeksi 2014 oli asetettu seuraavasti:
▪▪ pitkien sairauspoissaolojen määrä (yli 3 päivää)
laskee edelleen 5 %
▪▪ alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden prosentuaalinen määrä laskee 0,45 %:iin (% suhteessa henkilöstömäärään)
▪▪ työkykyriskin arviointi toteutunut 75 %:n tasolle (% osuus henkilöstöasiakkaista, joille arviointi tehty).
Henkilöstön pitkien sairauspoissaolojen määrä ei laskenut tavoitteen mukaisesti ja 5 %:n tavoitteesta jäätiin useita prosenttiyksiköitä, kun poissaolojen määrä
laski 1 %:n. Pitkät sairauspoissaolot (yli 3 päivää) ovat
kuitenkin laskeneet Oulussa aiempina vuosina enemmän kuin kunta-alalla keskimäärin.

Pitkät poissaolot (yli 3 päivää) koko henkilöstössä (TTL, Kunta10)

Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut vuositasolla ja tavoitteena ollut 0,45 % taso on
reilusti ohitettu. Työterveydeltä saatujen tietojen mukaan taso on tällä hetkellä 0,25 %. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden henkilöiden määrä on laskenut
vuosittain, ja sillä on pienentävä vaikutus varhaiseläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin eli varhe-maksuihin. Eläkkeelle siirtyi työkyvyttömyyden vuoksi 34
henkilöä vuonna 2014 (52 vuonna 2013 ja 62 vuonna
2012). Tulosten katsotaan olevan seurausta pitkäaikaisesta ja systemaattisesta työstä työhyvinvoinnissa. Tähän kuuluu työkykyriskien tunnistus ja ennakoiva reagointi työterveysyhteistyössä.
Työkykyriskin mittaamisella pyritään löytämään ne
työntekijät, joiden työkyky on uhattuna tai joilla on
piileviä terveysongelmia. Työkykyriskin arviossa oli
tavoitteena saada arvio tehdyksi 75 %:lle henkilöasiakkaista. Kesäkuun lopussa 2014 taso oli 31 % ja
vuoden loppuun mennessä oli saavutettu 53 %:n taso (7 500 henkilöä). Suunta on oikea, vaikka tavoitetta ei saavutettu.
Tavoitteita on toteutettu siten, että kaikille työkyvyttömyysriskissä oleville laaditaan hoito- ja työkyvyn tukemiseen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan
määrävälein. Työntekijät, joilla on uhka menettää työkykynsä 5 vuoden aikana, ovat erityistuen ja seurannan piirissä. Kesäkuussa, kun arviota tehtiin, heitä oli
Oulun kaupungissa 326 henkilöä. Työkyvyttömyys uhkaa myös nuoria. Pääasialliset terveydelliset syyt ovat
tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden
häiriöt.

Lähde. Oulun Työterveys 29.9.2014

Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut vuositasolla ja tavoitteena ollut 0,45
% taso on reilusti ohitettu. Työterveydeltä saatujen tietojen mukaan taso on tällä hetkellä
0,25 %. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden henkilöiden määrä on laskenut vuosittain ja
sillä on pienentävä vaikutus varhaiseläkemenoperusteisiin eli varhe-maksuihin. Eläkkeelle
siirtyi työkyvyttömyyden vuoksi 34 henkilöä vuonna 2014 (52 vuonna 2013 ja 62 vuonna
2012). Tulosten katsotaan olevan seurausta pitkäaikaisesta ja systemaattisesta työstä
työhyvinvoinnissa. Tähän kuuluu työkykyriskien tunnistus ja ennakoiva reagointi
työterveysyhteistyössä.
Työkykyriskin mittaamisella pyritään löytämään ne työntekijät, joiden työkyky on uhattuna
tai joilla on piileviä terveysongelmia. Työkykyriskin arviossa oli tavoitteena saada arvio
tehdyksi 75 %:lle henkilöstöasiakkaista. Kesäkuun lopussa 2014 taso oli 31 % ja vuoden
loppuun mennessä oli saavutettu 53 %:n taso (7 500 henkilöä). Suunta on oikea, vaikka
tavoitetta ei saavutettu.
Tavoitteita on toteutettu siten, että kaikille työkyvyttömyysriskissä oleville laaditaan hoitoja työkyvyn tukemiseen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan määrävälein. Työntekijät,
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Asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista
Uudistettu valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden
koulutuksesta tuli voimaan 1.1.2014. Asetus korostaa
työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia. Sen keskeiset painotukset liittyvät työterveysyhteistyöhön,
työkyvyn tukemiseen ja edistämiseen sekä neuvontaan ja ohjaukseen. Asetus korostaa työterveyshuollon
toteuttaman työpaikkaselvityksen merkitystä edellä
mainitun tiedon tuottamisessa työterveysyhteistyötä varten. Uutta aiempaan asetukseen (1484/2001)
verrattuna on vaatimus työterveysyksikön kirjallisesta laatujärjestelmästä, jolla pyritään parantamaan työterveyshuollon vaikuttavuutta.
Työterveydessä on toteutettu asetuksen mukaisia uudistuksia. Laatujärjestelmän laadinta aloitettiin jo tammikuussa 2013 (pakollinen vuoden 2016 alusta). Keskeinen painotus laatutyössä on ollut työkyvyn tuessa.

Toiminnassa painopistettä on siirretty sairaanhoidon
palveluista enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan
(kasvu 12 %). Panostaminen on Työterveyden mukaan
näkynyt työterveyslääkäreiden ennaltaehkäisevän toiminnan asiakaskäyntien lukumäärän kasvuna ja sairaanhoitokäyntien laskuna vuodesta 2012 lähtien.
Työterveys tekee työpaikkaselvityksiä, kohdennettuja työterveystarkastuksia (luovuttu ikäryhmätarkastuksista) ja pitää yllä ensiapuvalmiuden koulutuksia.
Lisäksi toiminnassa hyödynnetään sähköisiä välineitä kuten OulunOmahoitoa, josta voi kysyä terveyteen
liittyviä kysymyksiä tai uusia reseptejä. Työterveys antaa tietoa sekä ohjaa ja neuvoo työntekijöitä ja esimiehiä. Palautetta annetaan yksilöllisesti tai ryhmätoimintana. Lisäksi työterveyshenkilöstö järjestää kestoltaan
rajattua työterveyshuoltoon ja työhyvinvointiin liittyvää ohjausta erillisten suunnitelmien mukaisesti. Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Johtopäätökset
Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyötaho kaupungille työntekijöiden kokonaisvaltaisen työkyvyn ylläpitämisessä. Työterveyshuollon rooli on toimia asiantuntijana ja yksiköiden, esimiesten ja työyhteisöjen tukena.
Aikaisempaa vahvempi rooli Työterveydellä on työntekijän terveyden ja työkyvyn edistämisessä, jossa on
otettu käyttöön varhaisen tuen malleja ja huomiota
kiinnitetään työkyvyttömyyden sijaan jäljellä olevaan
työkyvyn tukemiseen.

Lähitulevaisuudessa kiinnitetään huomiota työterveyshuollon palvelujen laajuuteen. Sairaanhoidon
palveluihin tehdään rajauksia ja uudistetaan terveystarkastuksia sekä määritellään erikoislääkäreille ja
-tutkimuksiin lähettämisen kriteerit tarkemmin. Vastuuta siirretään enemmän työntekijälle itselleen (luovuttu ikäryhmätarkastuksista) ja esimiehille.

Yhteistyötä konsernipalveluiden ja yksiköiden kanssa
tehdään tiiviisti. Työterveys neuvottelee vuosittain yksiköiden kanssa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon
toimista. Neuvotteluihin raamit antaa konsernipalveluiden ja Työterveyden kanssa yhteisesti sovittu puitesuunnitelma sekä henkilöstöohjelma. Työhyvinvointiin
liittyy niin paljon osa-alueita (työyhteisö, johtaminen,
työ- ja toimintaympäristö ja osaaminen), että yksiköiden täytyy vuosittaisissa neuvotteluissa päättää mitä
osa-aluetta lähdetään kulloinkin kehittämään.

Mahdollinen sairaanhoidon palveluiden laskutustavan muutos konsernipalveluista yksiköihin painottaa
palvelualueiden ja liikelaitosten omaa roolia entisestään. Nykyistä laskutustapaa ja kustannusten kohdentamista konsernipalveluihin on perusteltu palveluiden
yhdenvertaisuudella. Laskutustavan mahdollisella uudistuksella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia Oulun Työterveyden palveluiden käyttöön. Yksiköillä on
mahdollisuus vaikuttaa syntyviin kustannuksiin omilla päätöksillään, ja on mahdollista, että ne eivät hyödynnä Oulun Työterveyden palveluita ja asiantuntemusta riittävästi.

Työterveydenhuollon sitovissa tavoitteissa pitkät sairauspoissaolot eivät laskeneet tavoitteen mukaisesti ja
henkilöstön työkykyriskin arvioinnin taso jäi myös tavoiteltua alhaisemmaksi. Uutta työterveysasetusta on
toteutettu osittain jo ennen asetuksen voimaantuloa
(1.1.2014). Ennaltaehkäisevien palveluiden osuus Työterveyden mukaan lisääntyi tavoitellun mukaisesti.

Tällä hetkellä Oulun Työterveyden tulevaisuuden kehitysnäkymät riippuvat paljolti kaupunkikonsernin
työterveyssopimuksen laajuudesta ja kaupungin täysin omistamien yhteisöjen tulemisesta liikelaitoksen
asiakkaiksi. Työterveyspalveluiden myynnin merkitys
kaupungin ulkopuolelle on liikevaihdon kasvuun vain
muutaman prosentin luokkaa vuosittain.

70

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulun Työterveys on tärkeä yhteistyötaho kaupungille työntekijöiden kokonaisvaltaisen työkyvyn ylläpitämisessä. Työkykyriskien varhaista tunnistamista, arviointia ja raportointia työpaikalle pidetään tärkeänä, sillä se vähentää poissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvia
kustannuksia. Työterveyden mukaan työkyvyttömyys uhkaa myös nuoria, joilla työvuosia pitäisi vielä olla runsaasti edessä. Työkyvyttömyysuhan alla olevien nuorten määrä ja syyt mahdolliseen työkyvyttömyyteen tulee selvittää ja kiinnittää niihin jatkossa erityistä huomiota.
Sairauspoissaoloseurantaa tulee kehittää Kunta10-tutkimuksen tapaan ammattiryhmittäisen
tarkastelun suuntaan siten, että sairauspoissaolojen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä voisi kohdentaa erityisesti niihin ammattiryhmiin ja palvelualueille, joissa sairauspoissaolot
ovat erityisen suuret.
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11 Oulun Konttori liikelaitoksen
kaupunkilaispalvelut
Oulun Konttori on kaupungin sisäinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on tuottaa keskitetysti talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluita Oulun kaupungille ja kaupunkilaisille. Oulun Konttorista
arvioinnin kohteena olivat kaupunkilaispalvelut, joihin
luetaan Oulu10-palveluiden lisäksi liikunnan asiakaspalvelupisteet, asiakasmaksuyksikkö ja perintäpalvelut. Tavoitteena oli selvittää, onko Oulu10-palveluista tullut oululaisille laajasti palveluja tarjoava paikka,
joka täyttää asiakaspalvelulle yleisesti asetettavat
vaatimukset: palvelut toimivat, palvelut ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa ja saatavissa palvelukanavasta riippumatta ja asiakkaiden palvelukokemus
on hyvällä tasolla. Samassa yhteydessä tarkastellaan
kaupungin asiakaspalveluja yleisesti.
Oulun kaupungissa on toiminut keskitetty asiakaspalvelu Oulu10 jo vuodesta 2008. Nykyään Oulu10-palveluita saa Oulun keskustassa sijaitsevan palvelupisteen
lisäksi viidestä yhteispalvelupisteestä Haukiputaan,
Kiimingin, Ylikiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin alueella.
Oulu10-palvelut mahdollistavat sen, että asiakas voi
hoitaa asiaansa yhdessä paikassa, eikä hänen tarvitse tuntea tarkemmin Oulun kaupungin palveluorganisaatiota.
Oulu10-palveluista on saanut sen perustamisesta lähtien tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaupungin palveluista joko fyysisessä toimipisteessä, puhelimen välityksellä tai sähköisen asiointikanavan kautta. Palvelut
on tuotu kuntalaista lähelle tai kotiin, ja ne ovat tilanteen mukaan kuntalaisen hyödynnettävissä silloin,
kun itselle parhaiten sopii. Nykyisin Oulu10 palvelukanavina toimivat edellisten lisäksi chat sekä sähköinen
palvelukanava OmaAsiointi. Lisäksi jokaisessa palvelupisteessä on asiakaspäätteet ja sähköisten palvelujen käytön opastus.
Neuvonnan ja ohjauksen lisäksi Oulun10:n asiointipalveluissa on muun muassa kassa- ja myyntipalvelut, lupapalvelut, kuntalaispalautteiden, -aloitteiden, hake-

musten ja asiakirjojen vastaanotto. Videoyhteydellä
on mahdollisuus asioida sosiaali- ja terveysjärjestöjen
Sonja-neuvonnassa. Ylikiimingin yhteispalvelupisteen
yhteydessä toimii Ylikiimingin asukastupa, joka tarjoaa erilaista virike- ja harrastetoimintaa alueen asukkaille. Oulunsalon ja Haukiputaan palvelupisteissä
on mahdollisuus hoitaa Oulun Sivakka Oy:n vuokraasuntoasioita.
Valtionhallinnon palveluita on laajennettu palvelupisteisiin. Oulu10-yhteispalvelupisteistä on mahdollisuus
saada TE-toimiston (Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki),
poliisin (Kiiminki), Kelan (Kiiminki, Ylikiiminki) ja maistraatin (Kiiminki) palveluita. Verohallinnon kanssa yhteistyö aloitettiin kaikissa yhteispalvelupisteissä syksyn 2014 aikana.
Oulu on ollut aktiivisesti mukana valtionhallinnon palvelujen kehittämistyössä ja lainsäädäntövalmistelussa
(laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta).
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen tavoitteena on, että asiakkaat saavat julkisen hallinnon asiakaspalvelut
yhteisistä asiointipisteistä koko maassa yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan. Hankkeen
taustalla ovat hallitusohjelman yhteispalvelun kehittämistä koskevat linjaukset.
Tällä hetkellä Kiimingissä testataan yhteisen asiakaspalvelun toiminta- ja rahoitusmallia, toimitiloja sekä
käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä. Kokemuksia
arvioidaan tulevan kesän 2015 aikana. Tällä hetkellä
on kuitenkin vielä epäselvää, tuleeko lakia julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta (tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa) tai onko Oulu edes mukana lain mukaisessa palvelupisteverkossa. Hankkeen
jatkovalmistelutyöryhmä ehdottaa, että lakisääteisiä
yhteisiä asiakaspalvelupisteitä perustetaan 144 kuntaan eri puolille Suomea. Palvelupisteverkon laajuus
selviää lopullisesti hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2015.
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Oulu10, Kiimingin asiointipisteen valtionhallinnon palvelujen asiointitapahtumat
Palveluntuottaja
Kela
Maistraatti
Poliisi
TE-toimistot

10/2013

10/2014

95

123

28

1

9

8

88

178

90

3

42

39

24

24

376

189

Verohallinto
187

Muutos (kpl)
2014-2013

Lähde: Oulun Konttori 10.11.2014

Toiminnan kehittämistä ohjaavat periaatteet
Asiakaslähtöisyyttä korostetaan yleisissä asioinnin kehittämistä ohjaavissa periaatteissa, kaupunkistrategiassa, Oulun Konttorin omissa tavoitteissa ja omistajapoliittisissa linjauksissa. Lisäksi toiminnassa tavoitellaan
hallinnon kokonaiskustannusten pienenemistä. Valtuustosopimuksessa edellytetään, että toimintatapoja kehittämällä ja tehtäviä uudelleen arvioimalla hallintoon tarvittavaa aikaa vähennetään. Lisäksi valtuuston
ns. ”Haltu-päätöksessä” 20.8.2012 § 80 edellytetään, että ”hyväksytyn palvelukeskusmallin ja sen ulkopuolelle jätettyjen toimintojen vaikuttavuutta ja kustannuksia
seurataan ja arvioidaan vuosittain”.

vereissa mietitään millaisia kaupunkilaispalveluja voitaisiin siirtää Oulu10-palveluihin.

Oulun Konttorin omat asiakaslähtöisyydelle asetetut
tavoitteet toteutuivat hyvin. Asiakkaiden palvelukokemus oli lokakuussa saatujen tulosten mukaan hyvällä tasolla. Kuntalaisten osallisuuden parantamiseksi
asiakaspalvelun kehittämisessä oli kaikki kuntalaisten
osallisuuskanavat saatu kartoitettua ja liitetty osaksi
Oulun Konttorin kehittämistoimintaa. Myös kehittämissuunnitelmat osana sopimuksia oli saatu käyttöön
kaikkien asiakkaiden kanssa. Asiakkuusryhmän toiminta oli saatu määriteltyä ja vakiinnutettua vuoden
2014 aikana ja asiakkuuksien hallinnan malli oli otettu
käyttöön. Ainoastaan yksi tavoite, ”uusitut sopimukset otetaan käyttöön”, siirtyi vuodeksi 2015.

Sellaista palvelua, joka voitaisiin siirtää Oulun Konttorin hoidettavaksi, ei ole enää kaupungissa paljon.
Konttorin mukaan tämän hetkisillä resursseilla ei voida enää toteuttaa suuria palveluvalikoimien laajennuksia. Konttorin tiimien työ- ja toimintatavat on käyty läpi ja työtä tehostettu sekä uudelleenorganisoitu
työntekijöiden ja palvelupisteiden välillä. Mikäli palveluvalikoimaa edelleen laajennetaan, vaatii se lisäresursseja.

Asiakaslähtöisyyteen, tuottavuuteen ja kustannustehokkaampaan toimintaan on pyritty keskittämisellä.
Samalla on haluttu yhtenäistää kaupungin käytäntöjä
ja prosesseja, tehostaa tietojärjestelmien hyötykäyttöä
sekä mahdollistaa tuki järjestelmien käyttöönottoon.
Tavoitteena on, että palvelualueet ja liikelaitokset voisivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja palvelukeskus huolehtisi tukipalveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä. Jokaisen palvelualueen kanssa käydään
muutamia kertoja vuodessa yhteistyöpalavereja. Pala-

Tällä hetkellä Oulun Konttorin kuntalaisten palveluvalikoima kattaa muun muassa konsernipalveluiden,
hyvinvoinnin, sivistys- ja kulttuuritoimen, Oulun Vesi
liikelaitoksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen palveluja. Asiakaspalvelua annetaan Oulu10 lisäksi kuitenkin
muissakin asiakaspalvelupisteissä. Ympäristötalolla on
infopiste asiakkaille sekä rakennusvalvonnan palvelupiste. Asiakaspalvelua on myös Oulun Vedessä, Jätehuollossa (Rusko) ja Oulun Energialla.

Keskittämisen ohella ICT-ratkaisut ja palveluiden digitalisointi on nähty mahdollisuutena toimintojen tehostamiseen sekä erilaisten asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittämiseen. Kaupunkistrategiassa pitkän
tähtäimen tavoitteena on, että digitalisointiaste saadaan 30 %:iin kuntalaisille tarjottavista palveluista ja
käyttöaste 80 %:iin palveluissa, joissa sähköinen asiointimahdollisuus tarjotaan. Tietohallinto on rakentanut yhteistyössä palvelualueiden kanssa ICT:n
hyödyntämisen tiekarttoja, joissa on tunnistettu kehittämis- ja investointikohteita. Vuodeksi 2015 on suunniteltu 31 ICT-investointikohdetta, jotka ovat yhteensä
8,7 miljoonaa euroa, siitä toiminnan kehittämisinvestoinnit yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.
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Tavoitteet digitalisoinnille asetetaan palvelualueilla ja
liikelaitoksissa. Konttorin roolina on opastaa erilaisten
sähköisten järjestelmien käyttöönottamisessa. Siksi Oulu10 asiakaspalvelukanavien roolia kasvatetaan
palveluneuvonnassa ja henkilöstön osaamista kehitetään. Automaatiota, itsepalvelua ja etäpalvelua hyödynnetään osana palvelua myös niissä palveluissa,
joissa asiointi kasvokkain on tarpeellista. Toiminnan
tehostumisen edellytyksenä on asiakkaiden itsepalvelujen käytön lisääntyminen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Konttorin talousarviossa 2014 on yksi valtuustoon
nähden sitova toiminnallinen tavoite, joka liittyy myös
kaupunkilaispalveluihin: ”Työprosessien ja -toimintatapojen kokonaisvaltainen kehittäminen siten, että hallinnon osuus kokonaiskustannuksista pienenee”.
Tavoitteeksi oli asetettu hallinnon kulujen osuuden
pienentäminen 2 % nykyisestä tasosta. Kesäkuun lopussa raportoitiin hallinnon kustannusten pienenty-

neen 1,2 % ja tilinpäätöksessä toteuma oli -1,5 % eli
hieman jäätiin -2 %:n tavoitteesta. Suunta on kuitenkin oikea. Oulun Konttorin mukaan ilman yhdistymissopimuksen mukaista palkkaharmonisointia toteuma
olisi ollut -2,3 %.
Tavoite on Oulun Konttorin ja Monetran yhteinen.
Tunnusluku on laskettu suhteuttamalla Oulun Konttorin menot sekä Monetran kokonaislaskutus Oulun kaupungin menoihin. Näin on saatu hallinnon
osuus kokonaismenoista. Valtuuston ns. Haltu-päätös
(kv § 80 20.8.2012) edellyttäisi laajempaa seurantaa.
Valtuustosopimuksessa edellytetään hallintoon käytettävän ajan vähentämistä. Oulun Konttorin palvelut ovat hallinnollista työtä lukuun ottamatta virastomestaripalveluita sekä Oulu10- ja liikuntapaikkojen
asiakaspalvelua. Vuonna 2014 Konttorin mukaan pystyttiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa vähentämään
henkilöstön määrää 3,8 % ilman häiriöitä palveluiden
tuottamisessa. Tämä mahdollisti liikelaitoksen tehostamistavoitteen toteutumisen.

Oulu10-palvelujen asiointitilastoja 2014
Oulu10-palvelujen asiointimäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoteen 2013 verrattuna. Asiointitapahtumia Oulu10:ssa Torikadulla on ollut kuukausittain keskimäärin 8 600, josta kassatapahtumia noin
2 000–2 500, puhelinkontakteja 4 500, OmaAsioinnin
tapahtumia 900–1 000 ja www-palautteita 800–1 000
kappaletta.
Asiointitilastojen mukaan Oulu10:n Oulun palvelupisteessä on henkilökontaktia vaativia puheluita ja kassatapahtumia lähes 80 % asiointitapahtumista, vaikka
palveluita on pyritty siirtämään sähköisiin asiointikanaviin.

Oulu10-palvelujen asiointitilastoja 2014
(Oulu10, Torikatu), %

Oulun Konttorista saatujen tietojen mukaan käyntiasiointi on toiminut sujuvasti. Asiakkaista 82 % pääsee
asioimaan suoraan tai alle 5 minuutin jonotuksella ja
reilut 10 % jonottavat palvelua 5–10 minuuttia. Puhelinpalvelussa vastausprosentti on 77 %. Käytössä on
takaisinsoittopalvelu ja kaikille yhteydenottopyynnön
jättäneille soitetaan saman päivän aikana. Puhelimessa asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on 1,17
min ja asiointitapahtuman kesto noin 5 minuuttia.
Joukkoliikennelippupalvelu on uusin ja suosittu palvelu, johon liittyy lähes 20 % käyntiasioinnista. Toimeentulotuen yleisneuvontapuheluita on kuukausittain noin 1 200–1 400, joka on noin 25 % puheluista.
Palautteita käsitellään noin 800 kappaletta kuukaudessa. Suurin osa palautteista liittyy hyvinvointipalveluihin. Oulun Konttorissa ratkaistaan eri palvelualueita
koskevista palautteista 50–100 %.

Lähde: Oulun Konttori 10.11.2014
Tämä kuva arviointikertomuksessa kappaleessa 11. Oulun Konttori liikelaitoksen
Kuvan paikkaa ei voi arviointikertomuksessa siirtää
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Oulu10-palvelujen asiointitapahtumat
kuukaudessa etäpalvelupisteissä
Kiiminki
1 750

Haukipudas

Oulunsalo

1 494

939

Ylikiiminki
383

Yli-Ii
72

Lähde: Oulun Konttori 10.11.2014

Oulu10 Kiimingin asiointipisteessä 30–50 % asioinneista liittyy valtionhallinnon palveluihin. Suosituimpia palveluja ovat Poliisin ja Kelan palvelut. ASPA2014pilotin myötä valtionhallinnon palvelujen asioinnit
ovat lisääntyneet 100–150 asiointia kuukaudessa.
Haukiputaalla ja Oulunsalossa Sivakan asunnonvuokrauspalvelut ovat suosittuja. Yhteensä Oulu10-palveluissa hoidetaan kuukausittain noin 13 250 asiointitapahtumaa.
Muualla kaupunkilaispalveluissa, esimerkiksi asiakasmaksuyksikössä, joka vastaa tulosidonnaisten asiakasmaksujen määräämisestä, maksulykkäyksistä,
palvelusetelien arvojen määrittämisestä ja aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan laskutuksista, käsitellään noin 340
000 laskua vuodessa. Perintätoimeksiantoja on useita
kymmeniä tuhansia. Liikuntapaikkojen asiakaspalvelussa
asioidaan yli kaksi miljoonaa kertaa vuodessa.
Kaupunkilaispalveluissa työ vaatii laajojen kokonaisuuksien hallintaa, asiakaspalvelutaitoja sekä erilaisten asiakastietojärjestelmien käyttöä. Esimerkiksi
Oulu10:ssa ja asiakasmaksuyksikössä on hallittavana
noin 30 tietojärjestelmää.
Oulun Konttori on mukana luomassa tietohallinnon johdolla järjestelmällistä konseptia uusien sähköisten palvelujen markkinointiin kuntalaisille. Tavoitteena on lisätä
kuntalaisten tietoisuutta uusista sähköisistä palveluista
sekä tukea heitä niiden käytössä. Sähköisen asioinnin
osuus Oulu10:n hallinnoimissa OmaAsioinnin prosesseissa on seuraava: venepaikkahakemukset 90 %, hakkuutähteiden keräysluvat 80 %, terveysaseman vaihdot
50 %, pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus 20 %.

Asiakastyytyväisyys Oulu10-palveluissa
Käytössä on jatkuva asiakastyytyväisyysmittaus, jossa joka viidennelle asiakkaalle lähetetään asiakastyytyväisyyskysely. Sähköisessä asioinnissa palautekysely tehdään asioinnin yhteydessä ja käyntiasioinnissa
palautteen voi antaa palvelupisteiden aulassa olevalla tabletilla.
Asiakkaat olivat tyytyväisiä Oulu10-palvelupisteeseen; palvelu oli ystävällistä asiantuntevaa ja sujuvaa.

Asiakastyytyväisyys oli keskiarvon mukaan 8,7 (asteikko 1–10). Sisäisten asiakkaiden (palvelualueet ja liikelaitokset) asiakastyytyväisyys oli 7,8. Asiakkaat olivat tyytyväisiä myös asiakasmaksuyksikön palveluihin, josta
arvosana oli 7,6, ja liikuntapaikkojen asiakaspalveluun
tuloksella 7,2. Asiakaspalautetta seurataan kuukausittain ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella.
Oulunsalon palvelupisteestä ja asiakastyytyväisyydestä Oulu10-palveluihin on myös teetetty lopputyö vuonna 2014 (Mervi Yliniemi). Loppupäätelminä
todettiin, että Oulu10-palveluiden saavutettavuutta pidetään hyvänä, palvelupisteen palveluvalikoima
koetaan oikeanlaiseksi, toimitilat viihtyisiksi, asiointivuoron odotusaika riittävän lyhyeksi ja palvelu sujuvaksi. Tiedottamiseen tulisi kuitenkin panostaa, sillä
asiakkaiden keskuudessa ilmenee epätietoisuutta siitä, mitä palveluita palvelupisteessä tarjotaan.

Kaupunkitasoiset linjaukset kaupungin
asiointitoiminnoissa
Tarkastuslautakunta on aiemmin todennut, että kaupunki tarvitsee asiakaspalvelujen järjestämistapaa ja
laatua koskevat kaupunkitasoiset linjaukset ja tavoitteet (Arviointikertomus 2012). Toimintaympäristössä on ollut monia muutoksia tarkastuslautakunnan
kannanoton jälkeen, mutta selkeää kaupunkitasoista määritelmää palvelujen keskittämisestä ei ole. Kaupunkistrategian ja eri ohjelmien tavoitteet on viety
etupäässä palvelualueiden ja liikelaitosten tavoitteiksi.
Palveluun sitoutuminen on edelleen pääsääntöisesti
yksiköiden harkinnan varassa samoin kuin harkintavalta siinä, mitä palveluja kussakin palvelusopimuksessa
on lopulta siirretty Oulu10-palveluille. Se vaikeuttaa
toiminnan suunnittelua sekä toiminnan kehittämistä
ja resursointia Oulun Konttorissa.
Positiivista on, että kaupunkistrategiassa ja palvelujen
järjestämisohjelmassa 2015–2017 ovat koko kaupunkia kattavat linjaukset ja tavoitteet asiakaslähtöisyydelle. Niitä ei aiemmin kaupungissa ollut. Ohjelman
mukaan on tarkoitus kasvattaa Oulu10 asiakaspalvelukanavien roolia palveluneuvonnassa ja parantaa palvelujen saavutettavuutta edelleen uusin palvelukanavin (esim. chat, videovälitteinen asiointi, sosiaalinen
media). Lisäksi korostetaan, että yleis- ja neuvontapalvelu tarjotaan ensisijaisesti Oulu10 asiakaspalvelukanavien kautta ja toissijaisesti erillisestä asiakaspalvelusta. Palvelujen järjestämisohjelman toimeenpanoa
tullaan vielä täsmentämään palvelujen kehittämisen,
asiakaslähtöisyyden vahvistamisen ja Digitaalisen
agendan toimeenpanosuunnitelmassa.
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Johtopäätökset
Oulu10-palvelut on hyvä ja toimiva ratkaisu kaupunkilaisten palvelujen järjestämiseen. Palveluista on tullut
oululaisille laajasti palveluja tarjoava paikka, joka täyttää asiakaspalvelulle yleisesti asetettavat vaatimukset.
Asiakkaiden palvelukokemus oli hyvällä tasolla ja palvelujen toimivuus esitettyjen tietojen mukaan käyntiasioinnissa on toiminut sujuvasti. Palvelut toimivat,
ja erityisen hyvänä on nähty palvelujen yhdistäminen
ja yhteistyö kirjastoissa. Palvelut ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa ja saatavissa. Palvelukanavia on
käytössä useita ja kuntalainen asiakkaana voi itse valita sopivimman asiointitavan. Asiakas saa myös monet
julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiointipisteistä.
Valtuusto on asettanut sähköisten palvelujen käytölle vuodeksi 2016 tavoitteet, joiden saavuttamisessa
Oulu10:n työntekijöiden neuvonnalla ja ohjauksella
on iso rooli. Keskitettyjen palvelujen palvelukokonaisuus on jo melko laaja (www.ouka.fi/oulu/verkkoasiointi). Kaupungin verkkoasioinnin OmassaAsioinnissa sähköisen asioinnin osuus vaihtelee palveluittain
20–90 %:n välillä.

Oulun Konttorin omat tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Palveluvalikoimaa on edelleen pystytty laajentamaan ja aloitettu muun muassa joukkoliikennelippujen myynti kuntalaisille sekä toimeentulotuen
yleisneuvonta puhelimitse. Asiointimäärät ovat lähes
kaksinkertaistuneet vuodesta 2013. Toiminnassa myös
päästiin vuonna 2014 taloudellisesti hyvään tulokseen
kahden edellisen alijäämäisen vuoden jälkeen. Sellaista palvelua, joka voitaisiin siirtää Oulun Konttorin hoidettavaksi, ei ole enää kaupungissa paljon.
Konttorin ja Monetran yhteinen tavoite ”työprosessien ja -toimintatapojen kokonaisvaltainen kehittäminen siten, että hallinnon osuus kokonaiskustannuksista pienenee” jäi saavuttamatta, mutta suunta on ollut
oikea eli hallinnon kuluja on saatu vuoden mittaan tällä laskentatavalla pienennettyä. Valtuuston tekemän
ns. ”Haltu-päätöksen” mukaan kokonaisprosessin tehostumista tulisi kuitenkin seurata laajemmin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulu10-palveluiden saavutettavuutta pidetään hyvänä ja palvelupisteen valikoima koetaan oikeanlaiseksi. Erityisen hyvänä on nähty palvelujen yhdistäminen ja yhteistyö kirjastojen kanssa.
Tiedottamiseen tulisi edelleen panostaa, sillä asiakkaiden keskuudessa ilmenee epätietoisuutta
siitä, mitä palveluita palvelupisteessä tarjotaan.
Palautekysely tehdään asioinnin yhteydessä ja käytössä on jatkuva asiakastyytyväisyysmittaus.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet hyviä. Myös palautetta seurataan kuukausittain
ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella. Asiakaskyselyitä tulee kehittää siten, että palvelutapahtumasta saadaan myös syvällisempää tietoa esimerkiksi palveluihin pääsemisestä, sähköisten palvelujen toimivuudesta ja asian hoitumisesta.
Valtuuston ns. ”Haltu-päätöksessä” (kaupunginvaltuusto § 80 20.8.2012) edellytetään, että ”hyväksytyn palvelukeskusmallin ja sen ulkopuolelle jätettyjen toimintojen vaikuttavuutta ja kustannuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain”. Konsernipalveluiden tulee ottaa kokonaisvastuu
Haltu-päätöksen mukaisesta seurannasta.

76

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

12 Ympäristöterveydenhuollon toimivuus
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos vastaa kunnan tehtäväksi lainsäädännöllä määrätyistä ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä seitsemän
sopimuskunnan (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä) alueella, jonka asukasmäärä on lähes 240 000 henkeä. Oulun osuus yhteistyöalueen väestöstä on noin 81 % ja kustannuksista noin
74 %.
Arvioinnin kohteena olivat ympäristöterveydenhuollon palvelut pois lukien eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain
noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä paikallisesti valmistettujen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen tur-

vallisuuden valvonnasta. Myös asuntojen ja muiden
oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu
kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin.
Arvioinnin tarkoituksena oli saada tietoa siitä, onko ympäristöterveydenhuolto onnistunut lakisääteisten tehtäviensä toteuttamisessa ja asiakaspalvelussa.
Arvioinnissa tarkasteltiin sitä, miten ympäristöterveydenhuollon tehtävien ja valvontasuunnitelman
painopistealueet oli määritelty ja toteutuiko valvontasuunnitelma tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelun
toteuttamisessa arviointi kohdistui palveluaikatavoitteiden toteutumiseen, palvelujen tasalaatuisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen, ohjeistuksen ja neuvonnan toteutukseen sekä asiakaspalautteen kokoamiseen ja
käsittelyyn. Lisäksi selvitettiin sähköisten palvelujen
käyttöä.

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja niiden toteutuminen
Ympäristöterveydenhuolto käsittää monia toimintamuotoja, ja sitä sääteleviä lakeja on useita. Kunnan
vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät
voidaan ryhmitellä seuraavasti:
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus
suunnitelmallinen valvonta valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti
valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä tehtävät päätökset
valvontakohteisiin suoritettavat säännölliset tarkastukset sekä tarvittaessa näytteenotto ja tutkimukset
lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta
johtuvien määräysten antaminen tai pakkokeinojen asettaminen
epidemioiden selvittäminen

Valtionhallinnossa ympäristöterveydenhuollosta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Ministeriöiden ohella kunnallista ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat keskusvirastot (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes) ja aluehallintovirastot.
Kunnassa laadittavalla ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelmalla ohjataan säännöllistä valvontaa. Resurssit kohdennetaan lainsäädännön, ohjaavien keskusvirastojen laatiman valtakunnallisen valvontaohjelman, paikallisten olosuhteiden ja paikallisen
riskienarvioinnin mukaisesti. Valvontasuunnitelma
laaditaan nelivuotiseksi mutta se tarkistetaan, päivitetään ja hyväksytään vuosittain. Johtokunnan hyväksymä suunnitelma lähetetään aluehallintovirastoon
kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelman toteutuminen on johtokunnan arvioitavana vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosiksi 2011–2014 laadittiin joulukuussa 2010 ja päivitettiin marraskuussa
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2013. Päätöksen mukaan valvontasuunnitelman tarkastusmäärät ja -tiheydet ovat keskusvirastojen ohjeiden mukaiset. Toisaalta suunnitelmaan kirjattiin valvontayksikön oma tavoite, joka on vain noin 40 %
keskusvirastojen tavoitteesta. Yksikön mukaan keskusvirastojen ohjeiden mukaista tarkastusmäärää ei
isoissa yksiköissä nykyresursseilla pystytä tekemään
valvontakohteiden suuren määrän vuoksi, ja suunnitelmassa halutaan näyttää todellinen tilanne. Valvontasuunnitelman mukaisia kohteita on noin 6 000, josta osa on tietojärjestelmässä useampana kuin yhtenä
kohteena, koska niitä valvotaan usean eri lain tai toiminnan perusteella. Kiireelliset tarkastukset ja näytteiden otot menevät valvontasuunnitelman edelle.
Esimerkkinä elintarvikelain alaisista kohteista ovat elintarvikkeita valmistavat laitokset ja keskuskeittiöt. Terveydensuojelulain mukaisia kohteita ovat muun muassa talousvesilaitokset, päiväkodit, koulut ja vanhusten
asumispalvelut. Lähiliikuntapaikkojen ja uimarantojen
valvontaa edellytetään kuluttajaturvallisuuslaissa. Tupakkalain valvonnan painopisteenä vuonna 2014 oli
koulujen ja oppilaitosten sekä lasten ja nuorten suosimien sisätilojen tupakoinnin täyskiellon valvonta.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena
ympäristötoimessa oli lupien käsittelyn ja ympäristövalvonnan riittävyyden turvaaminen. Mittareita olivat
lupien käsittelyaika ja valvontasuunnitelmien toteutumisaste. Vuoden 2014 tavoitetasoina olivat lupien käsittelyaika enintään neljä kuukautta ja valvontasuunnitelman toteutuminen ympäristöterveydenhuollossa
40-prosenttisesti (ympäristönsuojelussa 100 %).
Liikelaitos raportoi, että elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisten hakemusten käsittelyajat olivat
vuonna 2014 alle kaksi kuukautta eli tavoite toteutui.
Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui 37 % (1 648 tarkastusta), hieman alle yksikön
oman tavoitteen. Edellisenä vuonna valvontasuunnitelman toteutumaprosentti oli sama. Tarkastusten kokonaismäärä laski 7,5 % vuodesta 2013 vuoteen 2014.
Kaikista tarkastuksista noin kaksi kolmasosaa oli valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Tarkastusten kattavuus (valvontakohteeseen tehtiin ainakin yksi tarkastus) vaihteli lakiperusteittain 27 %:sta 54 %:iin,
keskimäärin kattavuus oli 42 %.

Tarkastusmäärät lakiperusteittain vuosina 2013 ja 2014 1)			
Lakiperuste

2013
Suunnitellut tarkastukset

Terveydensuojelulaki

2014
Muut
tarkastukset

Tarkastukset
yhteensä

Suunnitellut tarkastukset
kaikista
tarkastuksista, %

Suunnitellut tarkastukset

Muut
tarkastukset

Tarkastukset
yhteensä

Suunnitellut tarkastukset
kaikista
tarkastuksista, %

376

466

842

45

229

527

756

30

1 061

301

1 362

78

1 037

226

1 263

82

Kuluttajaturvallisuuslaki

123

14

137

90

88

15

103

85

Tupakkalaki

259

14

273

95

294

5

299

98

2

2

1 819

797

2 616

70

1 648

773

2 421

68

Elintarvikelaki

Kemikaalilaki
Yhteensä

1)
ilman lääkelain mukaisia tarkastuksia
Lähde: Oulun seudun ympäristötoimi

Toinen sitova tavoite oli terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja talousvesi. Mittareina olivat ruokamyrkytysepidemiat (tavoite 0) ja talousveden laatu (täyttyy
100-prosenttisesti). Vuonna 2014 selvitettävänä oli yksi ruokamyrkytysepidemia. Talousveden laatua koskeva tavoite toteutui.

Vuosien 2011–2013 työajan seurannan mukaan valvontasuunnitelman mukaisen työn osuus yksikön
henkilöresursseista on ollut 30 %. Henkilöstön työajasta noin 90 % on kohdistunut elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisiin tehtäviin, koska ympäristötoimen riskianalyysin mukaan vahinkoriskeissä
keskeisintä on elintarvikkeiden ja juomaveden turvallisuuden varmistaminen.

na 2014 selvitettävänä oli yksi ruokamyrkytysepidemia. Talousveden laatua koskeva tavoite
toteutui.

Vuosien 2011–2013 työajan seurannan mukaan valvontasuunnitelman mukaisen työn osuus
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Valvontasuunnitelman päivityksessä vuoden 2015 tarkastuskohteita vähennetään noin
Asiakaspalvelun toteutuminen
1 500:lla keskusvirastojen uusien ohjeiden perusteella. Niiden mukaan riskiperusteisuus otetaan aikaisempaa voimakkaammin huomioon suunnitelmaa laadittaessa. Suunniteltujen tarvintolat, kampaamot tai päiväkodit, ja hän tarkastaa
Kaupunkistrategian linjauksen ”yritysten tuote- ja palkastusten kokonaismäärä on kuitenkin keskimäärin edellisten vuosien toteutuman tasolla, ja
kyseisiä toimipisteitä koko alueella.
veluvienti sekä investoinnit alueelle kasvavat” yhtenä
henkilöresurssien määrä säilyy ennallaan eli 17 henkilötyövuotena.

toiminnallisena tavoitteena ympäristötoimessa olivat
tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset palvelut, joipalvelun toteutuminen
den mittareina olivat viranomaislupien ja ilmoitusten
käsittely hyvän hallinnon periaatteita noudattaen viivytyksettä sekä asiakaspalautteen seuranta ja palvelun kehittäminen. Vuoden 2014 tavoitetasoina olivat
aiemmin selostetut käsittelyaikatavoitteet sekä asiakaspalautteen ottaminen huomioon toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena oli hoitaa lakisääteiset tehtävät siten, etteivät esimerkiksi yrityksen perustamiseen
tai tuotteiden vientiin liittyvät lupaprosessit kestä kohtuuttoman kauan.
Kaupunkistrategian linjauksena on myös vaikuttavien
ja tehokkaiden palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti. Ympäristötoimi toteaa talousarviossaan, että
sähköinen asiointimahdollisuus otetaan käyttöön resurssien puitteissa. Liikelaitoksen nettisivuilla on ilmoitus- ja hakemuslomakkeita, jotka asiakas voi tallentaa omalle koneelleen ja täyttää sähköisesti. Käsittelyä
varten asiakkaan tulee tulostaa hakemus, allekirjoittaa se ja toimittaa viranomaiselle. Osa ilmoituslomakkeista on mahdollista lähettää sähköpostin liitteenä.
Oulu10:n asiakaspalvelupisteissä asiakkailla on mahdollisuus olla etäyhteydessä ympäristöterveydenhuollon viranhaltijaan. Liikelaitoksen neuvontapuhelin on
asiakkaiden käytettävissä, ja ympäristötoimen internet-sivuilla on ohjeita ja linkkejä monille valtakunnallisille sivuille, muun muassa Valviran ohjeisiin.
Tasapuolisten palvelujen turvaamisessa laajalle toiminta-alueelle tavoitteena on käsitellä luvat ja ilmoitukset asiantuntevasti ja seudullisesti yhdenmukaisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. Käytännössä
periaatetta toteutetaan siten, että jokaisella terveystarkastajalla on erikoistumisalueensa, esimerkiksi ra-

Yhtenä asiakaspalvelun osa-alueena ovat sisäilmaongelmat, joista ympäristöterveydenhuollon vastuulle kuuluvat terveydensuojelulain mukaan asunnot ja
päivähoito- ja koulutilat, oppilaitokset, vanhainkodit
ja muut vastaavat julkiset tilat. Ympäristötoimen talousarviossa oli johtokuntaa sitovana tavoitteena ”sisäilmaneuvottelujen piirissä olevien kohteiden määrä
pienempi kuin edellisenä vuonna”. Tavoite ei toteutunut, sillä asunnontarkastuksia oli viime vuonna 84
(edellisenä vuonna 65) ja kaupungin tiloja koskevia sisäilmaneuvotteluja 25 (edellisenä vuonna 19).
Ympäristöterveydenhuollossa on yksi sisäilmaongelmiin perehtynyt terveystarkastaja. Yksikön mukaan
asiakkaiden yhteydenottoihin pystytään vastaamaan
nopeasti. Ympäristöterveydenhuollon nettisivuilla on
menettelyohje asiakkaille, ja kaupunkiorganisaatiossa
on käytössä toimintamalli sisäilmaongelmien käsittelyyn. Oulun rakennusvalvonta luvittaa kaikki terveyshaittakorjaukset, mikä ympäristöterveydenhuollon
mukaan varmistaa korjausten asianmukaisuuden.
Ympäristöterveydenhuolto tekee yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa myös osallistumalla rakennusvalvonnan teknisen työryhmän kokouksiin, joissa lupa-asioihin on mahdollista vaikuttaa.
Ympäristöterveydenhuollon sivuilla on jatkuvasti käytettävissä asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyssä tiedustellaan asiakkaan kokemusta viranhaltijan saavutettavuudesta, palvelun ammattitaitoisuudesta, asian
saamisesta hoidetuksi sekä tiedon saamista palveluista ja kehittämisehdotuksia palvelun parantamiseksi.
Saatu palaute kirjataan tietojärjestelmään ja käsitellään yksikköpalavereissa, ja palautteen antajalle annetaan kirjallinen vastaus.
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Johtopäätökset
Ympäristöterveydenhuollon yksikössä tehtävien ja
valvontasuunnitelman painopistealueet on määritelty
lainsäädännön, ohjaavien keskusvirastojen laatiman
valtakunnallisen valvontaohjelman, paikallisten olosuhteiden ja paikallisen riskienarvioinnin mukaisesti.
Valvontasuunnitelman määrälliset tavoitteet eivät täysin toteutuneet vuonna 2014 mutta olivat kuitenkin
samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, vaikka säästötoimien vuoksi henkilöresurssit olivat pienemmät kuin
edellisenä vuonna.

Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat
muun muassa hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto
sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Näihin
liittyvät tavoitteet toteutuivat. Myös ympäristöterveydenhuollon lupien käsittelyyn liittyvä palveluaikatavoite toteutui. Ohjeistusta ja neuvontaa on saatavissa,
ja asiakaspalautejärjestelmä on olemassa. Saadun selvityksen perusteella asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja viranomaistoiminnan keskeiset tavoitteet saavutettiin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
sisäilmaongelmien määrä on noussut edellisestä vuodesta. Niiden selvittämiseen on olemassa toimintamalli, ja tarkastuslautakunta pitää rakennusvalvonnan kanssa toteutettua yhteistyötä hyvänä käytäntönä.
Sähköistä asiointia on syytä kehittää edelleen mahdollisissa valtakunnallisissa ja Oulun kaupungin hankkeissa.

80

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

13 Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely
Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen
19.5.2014 ja lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa pyytää lyhyet vastineet tarkastuslautakunnan esiin
nostamista huomioista ja kehittämiskohteista elokuun
loppuun mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus lähetti
arviointikertomuksen tiedoksi lauta- ja johtokunnille
ja tytäryhteisöille.
Kaupunginhallitus merkitsi saamansa vastaukset tiedoksi lokakuun lopussa ja lähetti ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus päätti
samalla, että apulaiskaupunginjohtaja asettaa ohjausryhmän esteettömyyden koordinointia ja seurantaa

varten ja että yhdistymissopimuksen toteutumisen
kattava dokumentteihin perustuva arviointi tehdään
vuonna 2016.
Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomukseen
annetut vastaukset joulukuussa 2014. Kaupunginvaltuuston päätökseen sisältyi ponsi, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellytti, että hyvinvointi- ja sivistysja kulttuurilautakuntien vuoden 2015 talousarvioiden
käyttösuunnitelmat esitellään valtuustolle keskeisiltä
osiltaan ja esittelyn yhteydessä kerrotaan, miten tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetut
asiat on huomioitu hallintokuntien vuoden 2015 talousarvioiden käyttösuunnitelmassa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
kaupunginvaltuusto sai käsiteltäväkseen vuoden 2013 arviointikertomukseen annetut vastaukset vasta joulukuussa 2014, vaikka kertomus valmistui jo toukokuussa. Käsittelyaikataulu oli
myöhäinen. Jatkossa arviointikertomus tulee käsitellä siten, että talousarvion valmistelussa pystytään ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan kannanotot.
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