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Puheenjohtajan katsaus
Kulunut nelivuotiskausi on ollut uuden Oulun muotoutumisen aikaa niin päätöksenteossa kuin kaupungin eri palveluissakin. Viiden entisen kunnan toimintatapoja on soviteltu yhteen ja vähitellen alettu luoda
yhteisen Oulun tapaa toimia. Kaupungin toiminnassa
ja ympäristössä on tapahtunut monenlaisia muutoksia. Toimintoja on yhtiöitetty; Oulun Energia, Satama,
Jätehuolto ja Työterveys ovat nyt yhtiöitä ja Konttorin toiminnot on liitetty osaksi Monetraa. Sitä kautta konsernitarkastelun ja onnistuneen omistajaohjauksen merkitys on entisestään korostunut.
Kaupungin työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys ovat kasvaneet. Kaupungin talouden haasteet
ovat leimanneet näitä kuluneita vuosia - kaupunki on
velkaantunut nopeasti.
Hyvinvointipalveluissa on tehty selkeää toiminnan uudistamista perustamalla hyvinvointikeskuksia ja -pisteitä, joihin on koottu kuntalaisten tarvitsemia palveluita. Kaupungin toiminnoissa on alettu valmistautua
tulevaan sote-uudistukseen. Sivistyspalveluissa on yhtenä merkittävänä kuntalaisten päivittäisiin palveluihin vaikuttavana asiana käsitelty kouluverkkoratkaisua. Kaupungin hallintoa on uudistettu. Kaupungissa
ei ole enää apulaiskaupunginjohtajia. Tilaaja-tuottajamallista on luovuttu.

minnot. Vuosien varrella olemme Arviointikertomuksissamme arvioineet mm. yhdistymissopimuksen ja
valtuustosopimuksen toteutumista, poikkitoiminnallista yhteistyötä, koulutustakuun toteutumista, henkilöstön työhyvinvointia, palveluiden asiakaslähtöisyyttä, työllisyyden hoitoa, korjausvelkaa sekä hyvin
monia kuntalaisten palveluita.
Tämän vuoden Arviointikertomuksessamme erityisarvioinnin kohteina ovat olleet kaupunkistrategian toteutuminen, kotihoidosta ikäihmisten palvelut,
varhaiskasvatuspalvelut, liikuntapalvelut, elinvoimaisuudesta kaupunkikulttuuri ja ympäristöohjelma sekä yhtiöistä Oulun Pysäköinti Oy ja Oulun Satama Oy.
Työttömyyden ja talouden haasteet sekä kaupungin
elinvoiman eteen tehtävä työ tulevat olemaan tulevienkin vuosien merkittävimpiä asioita, joissa ratkaisuja löytämällä ja onnistumalla voimme turvata kuntalaisten palvelut myös tulevaisuudessa. Huolehtimalla
siitä, että palvelumme ovat mahdollisimman oikea-aikaisia ja asiakaslähtöisiä, voimme olla tukemassa ihmisten hyvinvointia ja jaksamista sekä siirtämällä palveluiden painopistettä raskaammista kevyempiin
voimme säästää myös euroja. Myös poikkitoiminnallisuutta eri palveluiden välillä tulee ja kannattaa edelleen kehittää ja lisätä.

Tarkastuslautakunnan työskentelyä ja Arviointikertomusta on kehitetty kuluneen kauden aikana; arviointitoiminnan ulkopuolinen laatuauditointi teetettiin vuonna 2014, tuloksellisuustarkastelu tuli lakiin
ja Arviointikertomuksen sisältöä uudistettiin visuaalisemmaksi ja laadittiin myös ensimmäinen kuntalaistiivistelmä nettiin vuonna 2015. Tarkastuslautakunnan tekemien suositusten vaikuttavuuden seuranta on
mukana ensimmäistä kertaa tässä vuoden 2016 Arviointikertomuksessa. Uutena lakiin perustuvana tehtävänä tarkastuslautakunnalle on tästä vuodesta lähtien
tulossa myös luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien
seuranta. Olemme toteuttaneet valtuutetuille palautekyselyn ja tehneet myös lautakunnan oman toiminnan
arvioinnin avuksi tulevalle lautakunnalle.

Jatkossa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen. Tavoitteiden
tulee olla realistisia ja tarkoituksenmukaisia. Käytettäviä mittareita tulee kehittää niin, että ne kuvaavat
mahdollisimman hyvin toimintaa ja vaikuttavuutta.
Päätöksenteon pohjaksi tulee olla käytettävissä vaikutusten arviointia - arviointia siitä, miten tehtävä päätös vaikuttaa tulevaisuudessa oululaisiin ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin.

Tarkastuslautakunta on valtuustokauden aikana arvioinut pääpiirteissään koko kaupunkikonsernin toi-

Kevätaurinkoisin terveisin,
Anna-Kaisa Lepistö

Haluan kiittää tarkastuslautakunnan puolesta kaikkia
yhteistyötahoja tehdystä yhteistyöstä, ja toivottaa itse
kullekin menestystä ja voimia tuleviin vuosiin ja tehtävään työhön.
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1 Tarkastuslautakunnan arviointi- ja
tarkastustoiminta
Tarkastuslautakunnan tehtävät
Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Lähtökohtana on, että tarkastuslautakunnan arviointi
tuottaa kaupunginvaltuustolle tietoa toiminnan ja talouden ohjausta ja päätöksentekoa varten.
Tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset kootaan vuosittain Oulussa arviointiraporttiin 30.6. tilanteesta ja arviointikertomukseen, joka käsitellään
valtuustossa yhtä aikaa tilinpäätöksen kanssa. Kaupunginhallitus pyytää käsittelyn jälkeen vastaukset arviointikertomuksen kannanottoihin ja suosituksiin, ja
ne käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyn aikana.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi muun
muassa tilintarkastuspalvelujen hankinnan. Vuonna
2016 kaupungin tilintarkastajayhteisö oli BDO Audiator Oy, ja vastuunalainen tilintarkastaja 5.10. saakka oli JHT, KHT Pasi Leppänen, 5.10.–15.11. JHT, KHT
Tiina Mikkonen-Brännkärr ja tämän jälkeen JHTT, KHT
Tiina Lind. Tarkastuslautakunta kilpailuttaa ja laatii
suunnitelman myös kaupungin tytäryhteisöjen ja sen
määräysvaltaan kuuluvien säätiöiden tilintarkastuksen
järjestämisestä tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Konserniyhtiöiden tilintarkastaja oli vuonna 2016 Ernst & Young Oy. Lautakunta seuraa tilintarkastussopimuksen toteutumista ja huolehtii kunnan
ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Vuonna 2016 tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin ensimmäisen kerran yhdessä sekä emokaupungille että tytäryhteisöille (KuntaL 122 §).

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Oulussa ei
ole tällaista tilannetta.

Tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä kesällä 2017
toteutuu kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta. Lautakunta saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2016

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

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
Jaakko Huuki
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Takana vasemmalta: Taisto Tammela, Marko Hoikkaniemi, Jari Latvala, Kari Myllyniemi. Keskellä vasemmalta: Maarit Raitio, Anna-Kaisa Lepistö, Tanja Tiainen, Seppo Leskinen. Edessä: Miia Hirsikangas-Haataja

Lautakunta tekee arviointityötään sekä lautakuntana
että kahteen jaostoon jakautuneena. Jaostojen puheenjohtajat olivat Anna-Kaisa Lepistö ja Jari Latvala.
Tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen
yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat ja avustaa lautakuntaa arviointitehtävässä. Lautakunnan esittelijänä toimi kaupunginreviisori

Pirjo Mäkinen ja valmistelijoina hänen lisäkseen kaupunkitarkastajat Pirjo Kiviniemi ja Heli Mäkelä, joka
toimi myös lautakunnan sihteerinä. Kaupunginreviisori johtaa ulkoisen tarkastuksen yksikköä, joka arviointityön lisäksi teki toiminnan ja talouden tarkastuksia
tilintarkastajan kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen ja lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.
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Arviointitoiminta käytännössä
Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2016 toimintaa ja taloutta määrittelemiensä arviointiperiaatteiden ja hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunnalla on toimintasuunnitelma koko
toimikaudelleen, ja sen tavoitteena on, että toimikauden arvioinnit kattavat koko kaupunkikonsernin toiminnan. Lautakunta hyväksyy tämän suunnitelman
pohjalta vuosittaisen työohjelmansa.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
valmistelun vuosikello
Kuukaudet

Valmistelun vaihe

Kesäkuu

Arviointiperiaatteista päättäminen
Nelivuotiskaudelle tehdyn
arviointisuunnitelman tarkentaminen
Vuoden työohjelmasta päättäminen

Elo–syyskuu

Arviointikohteiden toteuttamissuunnitelmien
hyväksyminen
Vastaukset edellisen vuoden
arviointikertomuksen kannanottoihin ja
suosituksiin palvelualueilta ja liikelaitoksilta

Loka–joulukuu

Arviointikäynnit, joissa kohteet esittävät
asioita etukäteen toimitettujen kysymysten
perusteella. Lautakunnalla ovat käytössä
arviointiin liittyvät perustiedot
(arviointimuistiot) ennen käyntiä.

Helmikuu

Jatkotyöstettyjen arviointimuistioiden
käsittely

Maalis–
huhtikuu

Arviointikertomuksen valmistelu useassa
kokouksessa

Toukokuun
alku

Arviointikertomuksen luovutus
kaupunginvaltuustolle
Arviointikertomuksesta viestintä

Toukokuu

Arviointikertomus kaupunginvaltuustossa

Tarkastuslautakunnan arviointityössä tarvitsemaa tietoaineistoa kertyy arviointikäynneille kutsutuilta lauta- ja johtokuntien puheenjohtajilta, kaupungin johdolta, palvelualueiden ja liikelaitosten johdolta sekä
asiantuntijoilta. Lisäksi aineistoa kerätään ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemistä haastatteluista, yksikön
analysoimista kirjallisista aineistoista, kaupungin tie-

tojärjestelmistä saatavista tiedoista, valtakunnallisista
vertailutiedoista ja yksikössä tehtävistä tarkastuksista.
Tarkastuslautakunta voi hankkia tietoa myös itse esimerkiksi tekemällä kyselyjä.
Tuloksellisuusarvioinnissa Oulun tarkastuslautakunta käyttää kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirjan (Valtiovarainministeriö
2014) sekä kuntatyönantajan ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen tuloksellisuuskampanjan 2011–2014 määrittämiä tuloksellisuuden osa-alueita:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Tuottavuus ja taloudellisuus sekä prosessien
sujuvuus
Vaikuttavuus
Palvelujen laatu
Työelämän laatu ja henkilöstön
aikaansaannoskyky

Tampere, Espoo, Vantaa, Turku, Helsinki, Kuopio, Lahti ja Oulu ovat kehittäneen yhdessä tuloksellisuusarvioinnin lähestymistapoja ja menetelmiä.
Vuodelta 2016 lautakunta on arvioinut valtuuston
palvelualueille ja liikelaitoksille talousarviossa asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tytäryhtiöille asetettujen tulostavoitteiden
toteutumista. Nelivuotiskauden lopuksi on arvioitu myös strategian toteutumista sekä strategian toteuttamisohjelmien raportoinnin toimivuutta. Lisäksi
lautakunta arvioi talousarvion toteutumista ja kaupungin talouden tilaa. Ensimmäisen kerran esitetään
myös analyysiä tarkastuslautakunnan aiemmin tekemien kannanottojen vaikuttavuudesta.
Erityisessä arvioinnissa oli vuonna 2016 seitsemän
kohdetta peruskaupungin sisältä. Tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi myös yhden tai useamman tytäryhtiön toimintaa.
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2 Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi
Kaupunkistrategia Oulu 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa elokuussa 2013. Se sisältää viisi osa-aluetta, 19 linjausta ja 50 indikaattoria, joille on määritetty tavoitetilat vuosille 2016 ja 2020. Kaupunkistrategian
väliarviointia ei toteutettu suunnitelman mukaan vuonna 2015. Vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä indikaattoreiden arvoja päivitettiin.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkistrategian
strategisten linjausten toteutumista. Arvioinnissa verrataan indikaattoreiden raportointia
31.12.2016 valtuuston vuodelle 2016 asettamaan tavoitetilaan.

Kaupunkistrategia Oulu 2020 strategisten linjausten toteutumisen arviointi
Strategiset linjaukset

Linjauksia

Indikaattoreita

Vuoden 2016
indikaattoreiden
tavoitetila
saavutettu

Vuoden 2016
indikaattoreiden
tavoitetila
ei saavutettu

Tietoa ei ole
käytettävissä tai
raportointi
epäselvää

Elinvoima, elinkeinoelämän
uudistuminen ja kilpailukyky

5

13

3

7

3

Kuntalaisten hyvinvointi

4

13

3

8

2

Ympäristön kestävyys ja
yhdyskuntarakenteen eheys

3

8

4

2

2

Kaupunkitalouden kestävyys
ja tasapaino

3

8

3

2

3

Henkilöstö, osaaminen ja
johtaminen

4

8

3

4

1

19

50

Yhteensä
Toteumaprosentti

Vuoden lopussa strategian indikaattoreiden vuoden
2016 tavoitetiloista oli toteutunut noin kolmannes ja
toteutumatta oli lähes puolet. Yli 20 %:sta indikaattoreita tietoa ei ollut saatavissa tai se oli epäselvästi raportoitu. Puutteet voivat kertoa indikaattoreiden heikkoudesta.
Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky linjauksesta pääomasijoitukset Ouluun toteutti noin 55 miljoonan euron toteumallaan vuoden
2016 tavoitteen (50 milj. euroa). Sen sijaan työpaikkamäärän nettokasvu, kokonaisvienti Oulun Seudulla, tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sekä kansainvälisten lentoyhteyksien määrä ovat heikentyneet
vuoden 2012 jälkeen.
Kuntalaisten hyvinvoinnin indikaattoreista on raportoinnin perusteella toteutunut kolme: terveydentilan hyväksi kokeminen, liikunnan harrastaminen ja

16

23

11

32 %

46 %

22 %

huumeiden kokeilun vähentymistavoite. Talousarvion 2016 käsittelyssä 75-vuotiaiden kotona asumisen
tavoite on nostettu valtakunnalliseen tavoitearvoon
92 %. Vuoden lopussa oltiin arvossa 91,4 %. Vuoden
2010 lähtöarvoista ovat koko ajan heikentyneet harrastus- ja yhdistystoimintaan aktiivisesti osallistuvien prosentuaalinen määrä ja ylipainoisten osuus väestöstä. Asiakaslähtöisyyttä kuvaava kaupunkilaisten
palvelutyytyväisyys ei ole noussut vuoden 2010 lähtöarvosta. Sähköistä asiointia edistetään, mutta sen kehitystavoitteita ei pystytä mittaamaan.
Ympäristön kestävyyteen ja yhdyskuntarakenteen eheyteen liittyvistä indikaattoreiden tavoitetiloista on toteutunut puolet. Täydennysrakentamisen osuus vuotuisesta asuntotuotannosta toteuttaa
55 %:n toteumallaan jo vuoden 2020 tavoitetilan samoin kuin kasvihuonepäästöjen asukaskohtainen arvo. Joukkoliikenteen käytössä on positiivista kehitys-
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tä, mutta 2016 raportointitieto ei ole vertailukelpoista
indikaattoreiden tavoitetason kanssa. Asukkaiden tyytyväisyys ympäristön tilaan ei toteudu tavoitetilan mukaisesti, vaan jää alle 2 prosenttiyksikköä (tavoite 65
% tyytyväisiä). Tyytyväisyys keskustan palvelutasoon
on laskenut merkittävästi ja on jäljessä tavoitteesta 10
prosenttiyksikköä (tavoite 84 % erittäin tai melko tyytyväisiä).
Kaupunkitalouden kestävyys ja tasapaino osa-alueella on sekä positiivisia että negatiivisia toteumia.
Vuoden lopussa vuosikatteen ja lainakaton tavoitetilat 2016 toteutuivat. Sen sijaan toimintakatteen kasvuprosentti- ja investointikatto-tavoitetilat eivät toteutuneet. Tarkempi tarkastelu on kappaleessa 4.
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen osa-alueella ovat toteutuneet hyvää johtamista, henkilöstön kokonaismäärää sekä henkilöstötyövuosia koskevat ”ei
kasvun” tavoitteet. Sen sijaan henkilöstön työhyvinvoinnin nousun tavoitetilat eivät ole toteutuneet eikä
myöskään kehityskeskustelun hyödyllisyyskokemuksen kasvu.

Toteuttamisohjelmat kaupunginhallituksen
strategian toteutusvälineinä
Kaupunginhallitus vastaa johtosääntönsä mukaan
kaupunkistrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanossa Oulussa on käytetty yhtenä välineenä strategian toteuttamisohjelmia, joita on
yhteensä seitsemän. Niiden tarkoitus on täsmentää
strategisten linjausten toimeenpanoa ja tukea myös
”poikkitoiminnallista toimintamallia sekä asiakaslähtöisyyden ja elämänkaarimallin kehittämistä”. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaikki toteuttamisohjelmat
vuosina 2014–2015 lukuun ottamatta valtuustosopimusta ja BusinessOulun toimenpideohjelmaa, jonka
on hyväksynyt BusinessOulun johtokunta.
Tarkastuslautakunta arvioi seuraavassa toteuttamisohjelmien raportointia kaupunginhallitukselle.

Strategian toteuttamisohjelmien kaupunginhallitusraportoinnin toimivuuden arviointi (31.12.2016 asti)
sanallisesti ja liikennevaloin
Toteuttamisohjelma/hyväksyntä

Tavoiteraportointi

Raportoinnin toteutumisen arviointi

Palvelujen järjestämisohjelma
2015–2017
Kaupunginhallitus 2.2.2015

Ei varsinaista päätöstä raportoinnista, mutta
valmistelijat ovat valmistelleet ensimmäisen
raportoinnin keväällä 2016.

Raportointi oli kaupunginhallituksen
esityslistalla 21.11.2016, mutta asiaa ei
käsitelty.

Ympäristöohjelma 2014–2017
Kaupunginhallitus 12.5.2014

Ympäristöohjelman mukaan ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja ympäristöasioiden hoidosta raportoidaan vuosittain
kaupunginhallitukselle.

Erillistä raportointia kaupunginhallitukselle ei
ole toteutettu.
Ympäristötilinpäätös on vuosina 2015–2016
raportoitu kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen liitteenä.

Henkilöstöohjelma 2014–2020
Kaupunginhallitus 28.4.2014

Hallituksen esittelytekstin mukaan toteutuksen
seuranta ja arviointi on osa talousarvio-,
käyttösuunnitelma- ja tilinpäätösprosessia.

Henkilöstöraportti on vuosina 2015–2016
raportoitu kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen liitteenä.

Omistajapoliittinen ohjelma
2013–2016
Kaupunginhallitus 3.2.2014 ja
päivitys 30.3.2015.

Ohjelman toteutumisesta raportoidaan
kaupunginhallitukselle talouden ja toiminnan
seurantaprosessien aikataulussa ja
konsernijaostolle kaksi kertaa vuodessa sekä
tarvittaessa erikseen toimenpiteen niin
edellyttäessä.

Vuoden 2014 toimintakertomuksessa
raportoitiin ohjelman etenemisestä.
Vuonna 2015 raportoitiin konsernijaostolle
kerran sekä osana 31.3. ja 30.9.
seurantaraporttia sekä osana
toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.
2016 ei ole raportoitu konsernijaostolle.
Raportointi kaupunginhallitukselle oli osana
seurantaraportteja sekä osana
toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 2016.
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Toteuttamisohjelma/hyväksyntä

Tavoiteraportointi

Raportoinnin toteutumisen arviointi

BusinessOulun
toimenpideohjelma
BusinessOulun johtokunta
31.1.2013 ja päivitys 25.9.2015.
Kaupunginhallitus merkinnyt
tiedoksi 18.2.2013.

Ei päätöstä kaupunginhallituksen seurannasta.

Toimenpideohjelmassa on 14 strategista
tavoitetta, joista neljää raportoidaan
neljännesvuosiraportoinneissa ja
tilipäätöksessä.
Osa toimenpideohjelman asioista on ollut
kaupunginhallituksessa infoasiana 2016
keväällä. Varsinaista esityslistalle vietyä
raportointia kaupunginhallitukselle ei ole ollut.

Kaupunkikulttuurin
toimenpideohjelma
Kaupunginhallitus 8.12.2014

Ohjelman mukaan edistymisestä raportoidaan
kaupunginhallitukselle vuosittain.

Raportointia ei ole käsitelty päätösasiana
kaupunginhallituksessa vuosina 2015 ja 2016.
Raportointitietoja on ollut kaupunginhallituksen
infoasiana joulukuussa 2016.

Valtuustosopimus 2013–2016,
3.6.2013

Valtuustoryhmien puheenjohtajisto arvioi
sopimuksen toteutumista ja tavoitteita kuuden
kuukauden välein valtuustokaudella.
Valtuustosopimuksen toteutumista arvioidaan
ensimmäisen kerran marraskuussa 2013.

Toteutuminen on vuosilta 2015–2016
raportoitu kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle osana
toimintakertomusta.

Jotta kaupunginhallitus voi johtaa toteuttamisohjelmilla, sen käytössä tulee olla seurantatiedot ohjelmien
tavoitteiden etenemisestä. Ennen vuoden 2016 tilinpäätöstä vain kahdesta toteuttamisohjelmasta on raportoitu (henkilöstöohjelma ja valtuustosopimus) sovitun raportointitavan mukaisena.
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Ympäristöohjelman ja henkilöstöohjelman raportointi kaupunginhallitukselle toteutetaan tilinpäätöksen liitteen muodossa. Tilinpäätöksen käsittelyn päätösehdotuksessa ei kuitenkaan ole
mainittu ko. raportointeja, joten todellista reagointimahdollisuutta tällä raportointitavalla kaupunginhallituksella ei ole.
Palvelujen järjestämisohjelman tavoitteena on edistää poikkitoiminnallisten elämänkaaren mukaisten
palvelujen kehittämistä. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 2015, mutta sen edistymisen raportointia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa.
Omistajapoliittinen ohjelma raportoidaan kaupunginhallituksen jaostolle, mutta raportointitiheys ei täysin ole vastannut sovittua, joskin
ohjelma on jo toteutunut, ja tällä hetkellä konsernijaosto valmistelee uusia omistajapoliittisia linjauksia.
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma on ollut
info-asiana kaupunginhallituksessa mutta ilman
listakäsittelyä. Menettely ei vastaa sovittua raportointitapaa.

Strategian toteuttamisohjelmien raportointien toimimattomuuteen on voinut vaikuttaa myös se, että ohjelmien vastuita ei ole määritelty uudelleen sen
jälkeen, kun apulaiskaupunginjohtajat poistuivat organisaatiorakenteesta. Apulaiskaupunginjohtajilla oli
vastuu kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmasta,
palvelujen järjestämisohjelmasta, ympäristöohjelmasta ja omistajapoliittisesta ohjelmasta.
Kaupungin tavoitehierarkian mukaan hallintokuntien
omat toiminnalliset tavoitteet on kytketty toteuttamisohjelmiin ja sitä kautta myös kaupunkistrategiaan.
Eritasoista tavoitteiden toteutumistietoa on pyritty
kokoaman yhteen Targetor Pro-ohjelmalla, mutta näin
kerätyn tiedon analyysejä ei ole vielä esitetty kaupunginhallitukselle.
Vuoden 2016 toimintakertomuksen valmistelussa on
kokeiltu menettelyä, jossa toteuttamisohjelmien keskeisimmät toimenpiteet, saavutetut tulokset ja merkittävimmät poikkeamat raportoidaan osana toimintakertomusta. Kokeilu on tuottanut epätasaista
raportointitietoa. Hyvinvointipalvelut on raportoinut
systemaattisesti ja laajasti, sivistys- ja kulttuuripalvelut laajahkossa tekstimuodossa ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hyvin suppeasti. Toimintakertomusraportointi ei voi korvata toteuttamisohjelmien sovittuja
raportointitapoja.

12

ARVIOINTIKERTOMUS 2016

Johtopäätökset
Vuonna 2014 tarkastuslautakunta nosti esiin sen, että strategian väliarvioinnissa 2015 on tarpeen etsiä
uusia keinoja erityisesti strategian vaikeimpien ongelmien ratkaisemiseen. Nämä liittyivät työllisyyteen,
kuntalaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tilaan. Nyt tehdyn arvioinnin tuloksena on, että elinvoimaan liittyvistä indikaattoreiden tavoitearvoista yli puolet ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä yli
60 % on jäänyt toteutumatta. Taloudessa kaksi vuoden 2016 indikaattoreiden tavoitetiloista toteutuu ja
kaksi ei.
Strategian väliarviointia ei ole toteutettu. Toukokuussa 2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan kuntastrategia on lakisääteinen samoin kuin sen tarkistaminen vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Lisäksi toteuttamisohjelmien raportointi ei merkittäviltä osin toimi määriteltyjen raportointitapojen mukaisesti.
Vuoden 2016 toimintakertomukseen on uutena osana kerätty toteuttamisohjelmien merkittävien toimenpiteiden raportointia. Raportointitapaa tulee yhtenäistää, sillä se tuottaa epäyhtenäistä tietoa. Kaupunginhallituksen strategian toteuttamisen johtamiselle uusi toimintakertomusraportointi ei tuo lisäarvoa, koska raportointitiedot häviävät toimintakertomuksen sisään.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulun toimintaympäristömuutokset ovat olleet isoja kuntaliitoksen jälkeen, jolloin strategia valmisteltiin. Kaupunkistrategian indikaattoripäivitys olisi tullut valmistella jo ennen vuotta 2016, jotta strategian
ohjausvaikutus olisi säilynyt koko ajan optimaalisena ja strategia muutosjohtamisen välineenä.
Kaupunkistrategian vuoden 2016 indikaattoreiden tavoitetiloista lähes puolet on jäänyt arvioinnin perusteella toteutumatta. Yli 20 prosenttia indikaattoreiden tavoitetiloista on sellaisia, että niin toteutumisen raportoinneista ei joko pystytä raportoimaan tai on raportoitu epäselvästi. Tämä kertoo mittareiden
heikkoudesta.
Kaupunginhallituksella on toteuttamisessa ollut käytössä seitsemän toteuttamisohjelmaa, joiden raportointi ei kuitenkaan ole toiminut riittävän hyvin. Kaupunginhallituksen tulee jatkossa terävöittää strategian täytäntöönpanoa ja toteuttamisen johtamistapoja.
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3 Talousarviossa asetettujen sitovien
tavoitteiden toteutumisen arviointi
3.1

Palvelualueille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi
Tarkastuslautakunta arvioi sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja erityisesti toteumissa
olevia poikkeamia. Taloustavoitteista tarkastellaan tässä vain sitovaa tasoa. Lähtökohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden tulisi toteutua täysin valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisina eikä epäselvää
raportointia saisi olla lainkaan.

3.1.1

Konsernihallinto

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi
liikennevaloin
Toiminnallinen tavoite 2016

Mittareita

Toteutunut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus: Edistetään
kaupungin tavoitteita valtakunnallisessa ja alueellisessa
valmistelu työssä.

1

1

Vaikuttavat työllisyyspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti.
Palvelutyytyväisyys kasvaa.

1

1

Asioinnin toimintamallin kehittäminen 6Aika yhteistyönä

1

Digiagendan toteutus:
- Kaupunki avaa tietojoukkoja ja rajapintoja avoimena datana
- Kaupunki tehostaa toimintaa digitalisoimalla palveluita ja prosesseja

2

1

Taloussuunnittelu- ja seurantaprosessin kehittäminen

1

1

1

1

Osallistuminen esimiespassikoulutukseen ja johtamisen
erikoisammattitutkinto

2

1

Henkilöstön kokonaismäärä ei nouse
Toteumaprosentti

Konsernihallinnon tavoitetasona oli, että koko kaupunginhallituksen alainen henkilöstömäärä on enintään sama kuin 2015 ennuste. Henkilöstömäärä oli
jo 30.6. yksitoista henkilöä tavoitetasoa korkeampi ja
ylitti sen vuoden lopussa 23 henkilöllä. Johtamisen
erikoisammattitutkinnossa oli tavoitteena yksi ryhmä,
mutta tämä ei toteutunut rahoitussyistä. 6Aikaan liittyvässä asioinnin toimintamallin tavoitteessa on edetty, mutta raportoinnin perusteella ei voi arvioida onko

1

1

1
10

Ei toteutunut

1

Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät sekä mitattavat tavoitteet ja
valvoo niiden toteutumista

Yhteensä

Toteutunut
osittain

1
6

2

2

60 %

20 %

20 %

eteneminen ollut suunnitelman mukaista. Sama ongelma on Digiagenda digitalisointitavoitteen etenemisen arvioinnissa.
Konsernihallinnon sitova taloustavoite toteutui talousarviota parempana. Toimintakatetavoite oli 16,9
miljoonaa euroa, ja se toteutui 2,4 miljoonaa euroa
tavoitetta pienempänä (86 %).
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
konsernihallinnon tavoitteista toteutui yli 60 ja toteutumatta jäi 20 %. Sitovista tavoitteista jäi toteutumatta konsernihallinnon henkilöstömäärä, jonka toteuma ylitti 2015 ennusteen. Henkilötyöpanoksena
mitaten määrä väheni kuitenkin viidellä henkilötyövuodella.

3.1.2

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointipalveluissa on johdettu kaupunkistrategian painopisteistä ja linjauksista kahdeksan sitovaa toiminnallista tavoitetta ja asetettu sama määrä mittareita.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi
liikennevaloin
Toiminnallinen tavoite

Mittareita

Toteutunut

Painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin

1

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus laskee

1

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa

1

Sähköisesti tehtyjen ajanvarausten määrä kasvaa edellisvuodesta

1

1

Avataan uusia sähköisiä palveluita kuntalaisten käyttöön

1

1

Asukaskohtaiset kustannukset laskevat

1

Sairauspoissaolot vähenevät

1

Henkilöstön määrä vähenee

1

Yhteensä

8

Toteumaprosentti

Toteutunut
osittain

Ei toteutunut
1

1
1

1
1
1
4

4

50 %

50 %

Tavoite painopisteen siirtämisestä ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin raportoitiin palvelurakenteiden toimintakatteen prosenttiosuuksilla
(vihreä, keltainen ja punainen) suhteessa toisiinsa. Toteuma oli samalla tasolla kuin vuonna 2015. Vihreiden palveluiden osuus oli 3, keltaisten 48 ja punaisten
49 %. Tavoitteena oli palvelurakenteen keventäminen
vuodesta 2015. Mittari on ollut vielä keskeneräinen,
sillä palvelurakennetasojen määrityksiä on muutettu vuoden aikana ja hyvinvointipalvelut raportoi, että
vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia.

roa asukasta kohden. Vuonna 2015 kasvua oli 1,7 % ja
kustannukset asukasta kohden 3 064 euroa. Ilman erikoissairaanhoitoa toimintamenot asukasta kohden vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

Ikäihmisten palveluissa tavoitteena oli kasvattaa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuutta 91,7 %:in.
Vuoden 2016 lopussa 75 vuotta täyttäneitä oli Oulussa 12 483 henkilöä (11 768 vuonna 2015). Kotona heistä asui 91,4 %. Kotona asuvien osuus kasvoi edellisestä
vuodesta, vaikka tavoitetta ei aivan saavutettu.

Taloudessa oli asukaskohtaisten kustannusten lisäksi sitovana tavoitteena toimintakate ilman erikoissairaanhoitoa ja erikoissairaanhoito erikseen sitovana.
Toimintakate ilman erikoissairaanhoitoa ylittyi 0,3
ja erikoissairaanhoito 2,8 miljoonaa euroa määrärahamuutosten jälkeen. Toimintakatteen (ilman erikoissairaanhoitoa) määrärahamuutokset olivat yhteensä
7,7 ja erikoissairaanhoidon 4,8 miljoonaa euroa. Yhteensä talousarviomuutokset toimintakatteessa olivat
12,5 miljoonaa euroa (toimintamenot 11,1 ja tulojen
vähennys 1,4 milj. €).

Taloudessa tavoitteena oli, että kustannukset asukasta kohti laskevat. Tavoitetasoksi oli asetettu 3 013
euroa ja toteuma oli 3 101 euroa. Kustannukset kasvoivat yhden prosenttiyksikön, joka on noin 30 eu-

Sairauspoissaolojen määrä toteutui samalla tasolla
kuin vuonna 2015 ollen kumulatiivisesti tarkasteltuna 5,2 %. Hyvinvointipalvelujen tavoitetasona oli 5,1
%. Korkeimmat sairauspoissaoloprosentit (koko vuoden tavoitetason yläpuolella) oli vastuualueista ikäihmisten hyvinvoinnissa.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
hyvinvointipalveluille asetuista tavoitteita toteutui puolet ja puolet jäi toteutumatta. Toiminnallisissa tavoitteissa tilanne on sikäli hyvä, että tavoitteista, jotka eivät toteutuneet, jäätiin vain niukasti tai saatiin
toiminta pidettyä ennallaan. Talouden tavoitteet eivät toteutuneet, vaikka menojen kasvu hidastui edellisvuodesta.
Palvelurakennetasoille (vihreä, keltainen, punainen) tulee asettaa täsmällisempiä mittareita, joilla voidaan ohjata myös kaupungin eri alueilla olevia hyvinvointikeskuksia.

3.1.3

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuuripalveluilla oli neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, joissa oli yhteensä seitsemän mittaria.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi liikennevaloin
Toiminnallinen tavoite 2016

Mittareita

Toteutunut

Toteutunut
osittain
1

Nuorisotakuun toteutuminen

3

2

Sivistys- ja kulttuuripalvelut on aktiivinen ja tavoiteltu
kaupunkikulttuurin kehittäjä ja kumppani

2

2

Hyvinvointikoulumallin vahvistaminen

1

1

Kuntalaisten hyvinvointi ja aktiivisuus paranevat

1

Yhteensä

7

Toteumaprosentti

Nuorisotakuun tavoitteita oli muutettu edellisistä
vuodesta jättämällä pois mittarit, joilla mitataan nuorten suhteellista osuutta Oulun työttömistä ja joiden
toteutumiseen on vain vähän mahdollisuuksia sivistys- ja kulttuuripalveluissa vaikuttaa. Nuorisotakuuseen jäljelle jääneet koulutustakuun tavoitteet (3 kpl)
toteutuivat edellisien vuosien tapaan varsin hyvin. Ainoastaan toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneiden
määrä on edellisestä vuodesta kääntynyt laskuun. Keväällä 2016 peruskoulun päättötodistuksen saaneista 2 091 oppilaasta 94,5 % aloitti toisen asteen oppilaitoksessa. Edellisen vuoden aloitusmäärä oli 99,7 %.
Tavoitteessa kuntalaisten hyvinvointi ja aktiivisuus paranevat mittarina oli TEA-viisarin keskiarvotulos liikunnassa, perusopetuksessa ja lukiossa. Viisa-

Ei toteutunut

1
5

2

71 %

29 %

ria päivitetään vaihtelevasti vuosittain ja vuonna 2016
päivitettiin liikunnan tulokset. Tuloksissa ollaan kärkipaikalla Suomen suurimpien kaupunkien vertailussa
keskiarvotuloksella 92. Perusopetuksessa keskiarvotulos vuodelta 2015 oli 72 pistettä, joka on hieman alle
tavoitteen (>75). Lukion keskiarvotulos on sama kuin
perusopetuksessa 72, mutta tulos on vuodelta 2014.
Taloudessa toimintakate ylitti talousarvion kaikilla
vastuualueilla liikuntapalveluita lukuun ottamatta. Ylitys muutettuun talousarvioon verrattuna oli 0,9 miljoonaa euroa. Talousarvioon tehtiin vuoden aikana
lisäys toimintamenoihin 11,4 ja toimintatuloihin vähennys 1,2 miljoonaa euroa, yhteensä 12,6 miljoonaa
euroa (toimintakate).

Tarkastuslautakunta toteaa, että
tavoitteista toteutui yli 70 ja toteutumatta jäi 30 %. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä yhtään valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta ei jäänyt kokonaan toteutumatta. Talousarvio ylittyi erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
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3.1.4

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnalle oli asetettu neljä sitovaa tavoitetta ja näille neljä mittaria. Tavoitteista toteutui kolme.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi liikennevaloin
Toiminnallinen tavoite

Mittareita

Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto

1

Joukkoliikenne/matkustajamäärän kasvu

1

Toteutunut

1

Käyttötalous tasapainossa

1

1

1

1

Yhteensä

4

Tavoitteena oli luovuttaa tontteja 1 200 asuntoa
varten. Kerrostalotonttien luovutusmäärä jäi suunniteltua pienemmäksi, ja kokonaistoteuma oli 88 % tavoitteesta. Tontteja luovutettiin kaikkiaan 1 050 uutta
asuntoa varten, näistä kerrostaloasuntoja varten 586
(71 % tavoitteesta), rivitaloasuntoja varten 298 (119
%) ja omakotitontteja 166 (138 %). Edellisenä vuonna
kerrostalotonttien luovutustavoite toteutui 168-prosenttisesti.
Joukkoliikenteen mittarina olleesta paikallisliikenteen (Oulun kaupungin) matkustajamäärän kasvusta
ei ole saatavissa tietoa. Koko Oulun seudun matkus-

Ei toteutunut

1

Investoinnit talousarvion mukaiset
Toteumaprosentti

Toteutunut
osittain

3

1

75 %

25 %

tajamäärä oli 8,1 miljoonaa, noin miljoona eli 13,6 %
enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkaa/seudun
asukas -tunnusluvun arvo parantui myös selvästi:
vuonna 2016 se oli 31,8, kun edellisenä vuonna matkoja asukasta kohden oli 28,2. Hyvän kehityksen taustalla on arvioitu olevan hyvä liikennesuunnittelu, lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän kehitys ja myös
joukkoliikenteen parantunut imago.
Taloudessa yhdyskuntalautakunnan muutettu toimintakatetavoite ilman joukkoliikennettä ylittyi
7,5 miljoonaa euroa ja joukkoliikenteen muutettu
toimintakatetavoite lähes 0,8 miljoonaa euroa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tontinluovutusten määrää lukuun ottamatta. Kerrostalotonttien luovutus jäi nyt tavoitteesta, kun edellisenä vuonna tavoite ylittyi reilusti.
Talouden tavoitteet toteutuivat hyvin. Erityisen positiivista oli joukkoliikenteen taloudellinen tulos, jonka voidaan arvioida ainakin osittain olevan seurausta usean vuoden kehittämistyöstä ja sen mukanaan
tuomasta matkustajamäärän lisäyksestä.
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3.1.5

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan kolmelle kaupunginvaltuustoon nähden sitovalle tavoitteelle oli määritelty seitsemän
mittaria. Näistä toteutui kaksi, osittain toteutui neljä ja toteumatta jäi yksi.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi liikennevaloin
Toiminnallinen tavoite

Mittareita

Toteutunut

Toteutunut
osittain

Kestävä, ympäristöystävällinen uudisrakentaminen

3

2

1

Korjausrakentamisen ohjauksen työkalujen kehittäminen, ohjaus/aktivointi ja käynnistyneet hankkeet

3

2

Rakennusten esteettömyys

1

1

Yhteensä

7

Toteumaprosentti

Kestävää, ympäristöystävällistä uudisrakentamista
koskevista kolmesta mittarista raportoidaan energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden käyttöasteen
sekä Kuivaketju10 -ohjausprosessin pilottien toteutuneen. Kolmas mittari, uudisrakentamisen esteettömyys, toteutui vain osittain, sillä osa omakoti- ja paritaloista ei ole esteettömiä.
Korjausrakentamisen ohjauksen työkalujen kehittämistä, ohjausta ja käynnistyneitä hankkeita
koskevista mittareista raportoidaan, että pientalojen
korjaus ja energiatehokkuuden parantaminen korjauskortistoa käyttäen toteutui pääosin. Pientalojen korjaajien ennakko-ohjausten määrästä ei ole raportoitu.
Kerrostalojen korjausrakentamisen ohjauksen tavoitteet raportoidaan toteutuneen pääosin tavoitteen
mukaisesti lukuun ottamatta ohjauksen työkalua.
Hankkeiden määrätavoite ei toteutunut.

Ei toteutunut

1

2

4

1

29 %

57 %

14 %

Kolmas mittari, yhteishankkeet kosteus- ja homekorjauksissa Tilakeskuksen kanssa, ei toteutunut. Tavoitetaso oli vähintään viisi hanketta mutta toteuma vain
yksi. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa korjaamisen
palveluiden yhden luukun periaate ei toteutunut.
Rakennusten esteettömyyttä koskevalle tavoitteelle oli mittarina erityinen ohjaus hissien rakentamiseksi
vanhoihin kerrostaloihin ja tavoitetasona 10 hanketta.
Ohjausta tehtiin, mutta hissejä rakennettiin vain kaksi kappaletta.
Taloudellisesti vuosi toteutui hyvin. Muutetun talousarvion sitova toimintakate 130 000 euroa ylittyi ja oli
peräti 996 000 euroa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
yli 80 % rakennuslautakunnan tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain. Talouden toteuma oli poikkeuksellisen hyvä, mihin osasyynä oli rakentamisen odottamattoman suuri kasvu.

18

ARVIOINTIKERTOMUS 2016

3.2

Liikelaitoksille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi

Alla olevaan taulukkoon on koottu liikelaitosten sitovien taloustavoitteiden sekä liikevaihdon ja yli-/alijäämän toteumat. Sitovia tavoitteita olivat liikeylijäämä,

tuloutus, investoinnit ja lainojen enimmäismäärä. Liikelaitoksilla ei ollut oikeutta korottaa hintoja.

Liikelaitosten taloustavoitteet ja niiden toteutuminen
LIIKELAITOS

Liikevaihto
TA

TP

Liikeylijäämä
TA +
muutos

Yli-/alijäämä

TP

TA

Tuloutus

TP

TP

Oulun Vesi

36 200

36 493

10 008

11 762

4 691

1 504

BusinessOulu 1)

12 364

10 861

0

0

0

-1

Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos

Investoinnit
TA +
muutos

5 511

Lainat enintään

TP

15 090

14 709

2 029

1 972

32 136

32 840

590

1 225

558

1 200

Oulun seudun ympäristötoimi

4986

4 381

109

-1

109

0

Oulun Työterveys

7 435

7 357

-189

-387

-219

-416

Oulun Tietotekniikka

15 848

16 224

-728

-578

-826

-675

98

4 000

4 103

Oulun tekninen liikelaitos

54 850

55 203

279

1 149

0

871

279

700

648

Oulun Serviisi

35 086

34 144

20

-65

0

-84

20

60

70

110 983

111 272

8 852

19 380

1 506

3 857

9 886

53 639
75 518

Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Liikelaitokset yhteensä

TA+
muutos

TP

829

0

41 774

26 000

12 000

63 276

26 829

12 000

30

17 363

17 625

33

143

0

110

33

327 251

326 400

18 974

32 628

5 819

6 366

15 857

1) Luku sisältää BusinessOulun kaikki tuotot, joista toteutunut liikevaihto TP 2015 on 34 158 euroa, TA 2016 on 10 000 euroa ja TP 2016
on 69 284 euroa.

Seuraavassa taulukossa arvioidaan liikelaitosten edellä esitettyjen taloudellisten ja sitovien
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tilinpäätösraportoinnin perusteella ja todetaan lyhyesti
keskeiset havainnot.

Liikelaitosten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi liikennevaloin
Toiminnalliset
tavoitteet

4

3

2

BusinessOulu

1

1

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

3

3

Ei toteutunut

Oulun Vesi

Toteutui

Ei toteutunut/
kesken

Taloudelliset
tavoitteet

Toteutui

Liikelaitos

Keskeiset havainnot

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin.
Toiminnallisista tavoitteista asiakastyytyväisyys ja jätevesien
puhdistus toteutuivat osittain.
Taloudellinen ja toiminnallinen tavoite toteutuivat.
Liikelaitoksella on useita tavoitteita kaupunkistrategiassa.

1

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Liikelaitoksella on meneillään
säästöohjelma 2015–2017.
Toiminnallinen tavoite henkilöstön työhyvinvoinnin paranemisesta ei
toteutunut.
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Oulun seudun
ympäristötoimi

1

1

2

Liikeylijäämätavoite ei toteutunut.
Toiminnallisista tavoitteista lupien käsittelyaikatavoite ja
valvontasuunnitelman toteutumisasteet eivät toteutuneet.
Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja talousvesi -tavoite
toteutui osittain.

3

2

Liikeylijäämässä jäätiin reilusti tavoitteesta. Loppuvuoden
talouslukuja selittää yhtiöittämiseen liittyvät valmistelut.
Toiminnallisista tavoitteista toteutui yli puolet, mutta merkittävät
henkilöstön työhyvinvointia koskeneet tavoitteet jäivät toteutumatta.
Korvaavalla työllä ei saatu sairauspoissaoloja tavoitteen mukaiseen
laskuun ja alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nousi
edellisestä vuodesta.

Oulun Työterveys

1

1

Oulun Tietotekniikka

1

2

Oulun tekninen liikelaitos

3

Oulun Serviisi

1

Oulun Tilakeskus

4

Oulun Konttori
Yhteensä
Toteumaprosentti

Liikeylijäämätavoite ei toteutunut. Investoinnit ylittyivät 2,6 %.
Toiminnallisia tavoitteita ei ole asetettu.
2

2

2

Kaikki taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.

1

3

Liikeylijäämätavoite ei toteutunut, ja investoinnit olivat hieman
budjetoitua suuremmat.
Toiminnallisissa tavoitteissa edettiin, mutta palvelujen sähköistämisen
lisääminen, asiakkaiden kanssa sovitut kehittämishankkeet ja hanke kohdealuearkkitehtuurin käyttämisestä johtamisen työkaluna olivat kesken.

2

1

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Investointimäärärahasta noin
viidennes jäi käyttämättä hankkeiden siirtyessä eteenpäin.
Toiminnallisista tavoitteista työhyvinvointi toteutui vain osittain.

1

Kaikki taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.

20

6

17

11

77 %

23 %

61 %

39 %

Johtopäätökset
Taloudellisista tavoitteista tilinpäätöksessä toteuma oli hivenen huonompi kuin edellisenä vuonna, sillä
tavoitteista toteutui 20 eli 77 %, kun vuonna 2015 tavoitteista toteutui 83 %.
Kaikki liikelaitokset toteuttivat tuloutustavoitteensa. Tuloutuksen lisäksi Oulun Veden ylijäämistä
siirrettiin 7,0 miljoonaa euroa peruskaupungin taseeseen.
Valtuusto teki vuoden aikana useita muutoksia liikeylijäämätavoitteisiin ja muutti ennusteiden perusteella Oulun Työterveyden ja Oulun Tietotekniikan liikeylijäämän alijäämäisiksi tavoitteiksi. Oulun
Vesi liikelaitoksessa liikeylijäämätavoitetta nostettiin vuoden aikana. Valtuustoon nähden sitovasta liikeylijäämätavoitteesta jäivät Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Työterveys ja Oulun Serviisi.
Oulun seudun ympäristötoimen liikeylijäämätavoite ei toteutunut, koska kunnille palautetaan niiden
liikaa maksamat osuudet eikä liikeylijäämää synny. Oulun Työterveys valmisteli yhtiöitymistä muun
muassa rekrytoinneilla. Serviisissä kuluja ei saatu vähennetyksi kysynnän supistumisen myötä.
Oulun Veden investointien määrää pienennettiin valtuustossa vuoden aikana 7,9 miljoonalla eurolla. Sen sijaan valtuustolle ei esitetty muutosta Tilakeskuksen sitovaan investointimäärärahaan, vaikka
se alittui sisäiset erät mukaan lukien lähes 10 miljoonaa euroa. Tietotekniikan ja Serviisin investointimäärärahat ylittyivät hieman.
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Liikelaitosten toteutunut liikevaihto yhteensä oli hyvin lähellä alkuperäistä talousarviota. Ylijäämät
yhteensä oli suurempi kuin talousarviossa mutta pienempi kuin kesäkuun lopun ennusteessa. Alijäämäisen tilinpäätöksen tekivät Oulun Tietotekniikka, Oulun Työterveys ja Oulun Serviisi. Oulun Tietotekniikan palveluiden kysyntä on laskenut eikä liikelaitos ole pystynyt vähentämään omia ostojaan ulkopuolisilta toimittajilta samassa suhteessa. Tietotekniikka on sitoutunut suuremman palvelukysynnän pohjalta
tehtyihin toimittajasopimuksiin. Lisäksi ulkopuoliset toimittajat ovat nostaneet hintoja.
Liikelaitosten toiminnallisista tavoitteiden toteuma-aste huononi edellisvuodesta. Tavoitteista toteutui nyt 17 (61 %) ja toteutumatta jäi 39 %. Edellisenä vuonna tavoitteista toteutui 70 % ja toteutumatta
jäi 30 %.
Vuosi oli sekä Oulun Työterveyden että Oulun Konttori liikelaitoksen viimeinen toimintavuosi. Oulun Konttori liikelaitoksen toiminta siirtyi vuodenvaihteessa osin Monetra Oy:öön ja hajautui osittain
kaupungin sisällä. Oulun Työterveys liikelaitos perusti työterveyshuollon osakeyhtiön yhdessä PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
liikelaitosten sitovista taloustavoitteista toteutui 77 % ja toiminnallisista tavoitteista 61 %. Molemmat toteumaprosentit olivat jonkin verran heikompia kuin vuonna 2015. Oulun Serviisillä ja Oulun Tietotekniikalla oli vaikeuksia sopeuttaa kulujaan vähentyneeseen kysyntään.
Oulun Tietotekniikassa alijäämää kerryttivät muun muassa ulkopuoliset toimittajasopimukset, joiden ehtojen mukaisesti ostoja ei voitu vähentää toimittajilta samassa suhteessa kuin oma laitteiden ja palvelujen kysyntä laski. Tämäntyyppiset sopimukset eivät ole kaupungin edun mukaisia.
Oulun Tilakeskuksen investointimäärärahan alitus olisi pitänyt tuoda vuoden aikana kaupunginvaltuuston määrärahan muutoskäsittelyyn.

3.3

Keskeisille tytäryhtiöille, kuntayhtymille ja säätiöille asetettujen
tavoitteiden toteutumisen arviointi

Talousarviossa 2016 asetettiin taloudellisia tavoitteita
11 tytäryhtiölle sekä Oulun Energia-konsernille ja Sivakka-konsernille.
Tytäryhtiöille, kuntayhtymälle ja säätiöille asetetut
tavoitteet perustuvat kaupunginvaltuuston vuonna

2013 hyväksymiin omistajapoliittisiin linjauksiin ja ne
valmistellaan valtuustolle omistajan ja yhtiön johdon
kanssa yhdessä keskustellen.
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Seuraavassa esitetään tarkastuslautakunnan arviointitulokset tulostavoitteiden toteutumisesta tilinpäätösraportoinnin perusteella sekä keskeiset havainnot yhtiöittäin. Kaikkien tavoitteiden toteutumista ei
pystytty raportointipuutteiden vuoksi arvioimaan.

Keskeiset havainnot
Ei voida
arvioida

Ei toteutunut

Toteutunut

Kpl

Tytäryhtiöt

Oulun Energia-konserni
Oulun Energia-konserni
7

6

1

Konsernin tulostavoitteiden toteuma ylitti talousarvion ja taloudellinen tulos
oli hyvä. Liikevaihdon kasvu johtui suurelta osin sähkön myynnin ja oston kirjaustavan muutoksesta. Sähkön siirtohintoja oli korotettu 1.6.2016. Omavaraisuusaste-% oli erinomainen ja sijoitetun pääoman tuotto-% tyydyttävä.

7

4

3

Emoyhtiön tulostavoitteet toteutuivat pääosin. Kaukolämmön kysyntä ja myynti
kasvoivat, ja osin siitä syystä tulos oli 4,8 milj. € budjetoitua ja edellisvuotta parempi. Investoinnit jäivät tavoitteesta 12,6 milj. €.Omavaraisuusaste-% oli erinomainen
mutta ei aivan yltänyt tavoitteeseen. Sijoitetun pääoman tuotto-% oli välttävä.

Oulun Energia Oy

OE:n yhtiöittämisessä
asetettu
tuloutustavoite yhtiölle

4

4

Tuloutustavoitteesta ei ole raportoitu.

Muut yhtiöt
Oulun Satama Oy
7

4

3

Lisääntyneet liikennemäärät näkyivät hyvänä taloudellisena tuloksena.
Investointien toteuma jäi budjetoidusta, koska rakentamista siirrettiin vuodelle 2017. Omavaraisuusaste-% ei toteutunut tavoitteen mukaan mutta parani edellisvuodesta ja oli erinomainen. Lisää kappaleessa 5.9.

Oulun Jätehuolto Oy
7

5

2

Yhtiölle oli asetettu tulostavoitteet ensimmäistä kertaa. Taloudellinen tulos
oli hyvä ja lähes kaikki tunnusluvut olivat 30.6. ennustetta paremmat. Omavaraisuusaste ei toteutunut tavoitteen mukaan mutta parani edellisvuodesta
ja oli erinomainen. Myös sijoitetun pääoman tuotto-% oli erinomainen.

7

5

2

Liikevaihto, liikevoitto ja tulos olivat budjetoitua paremmat. Yhtiö rahoitti mittavan huvilainvestoinnin pääosin velalla, mikä heikensi omavaraisuusastetta edellisvuoden erinomaisesta tyydyttävään. Sijoitetun pääoman tuotto-% toteutti tavoitteen mutta oli välttävä.

7

6

1

Asuntojen käyttöaste nousi ja asukasvaihtuvuus väheni merkittävästi. Jälkimmäinen vaikutti korjauskustannuksia vähentävästi. Omavaraisuusaste-% toteutti tavoitteen ja oli tyydyttävä. Sijoitetun pääoman tuotto-% toteutti tavoitteen, mutta oli välttävä.

7

5

2

Vuokrausaste parani. Investoinnit jäivät puoleen suunnitellusta.

7

7

Tavoitteet toteutuivat ja olivat parempia kuin yhtiö ennusti 30.6. Omavaraisuusaste-% oli erinomaisella tasolla. Lisää kappaleessa 5.8.

8

2

5

Liikevaihto jäi 8 % alle tulostavoitteesta ja laski vuodesta 2015 12 %. Yt-neuvottelut alensivat henkilöstökuluja 6 %:lla. Materiaali- ja palvelukuluja vähennettiin 9 %:lla. Tavoitteista jäivät alle myös liikevoitto ja tilikauden tulos, jotka olivat lievästi tappiollisia. Tukien ja avustusten tavoitteen toteutumisesta ei
raportoitu. Valtion tuki on kuitenkin pienentynyt.

7

2

5

Liikevaihto jäi 4,5 % alle tulostavoitteen ja laski vuodesta 2015 12 %. YT-neuvotteluissa irtisanottiin 22 henkilöä. Kulujen laskuvauhti oli pienempi kuin liikevaihdon. Tulos oli – 187 t€ tappiollinen. Omavaraisuusaste-% ei noussut
tavoitteeseen, mutta oli erinomaisella tasolla.

7

6

1

Liikevaihto jäi 3,5 % alle tulostavoitteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus on vähentynyt vuodesta 2012 lähtien. Sopeutustoimet jatkuvat
vuonna 2017.

7

7

Liikevaihto oli 25% parempi kuin tavoite. Omavaraisuusaste-% tyydyttävällä
ja sijoitetun pääoman tuotto-% hyvällä tasolla.

7

7

Tavoitteet toteutuivat ja olivat parempia kuin yhtiö ennusti 30.6.. Omavaraisuusaste-% oli erinomaisella tasolla.

96

66

25

5

69 %

26 %

5%

Nallikari Seaside Oy

Sivakka-konserni

Haukiputaan Kehitys Oy
Oulun Pysäköinti Oy
Oulun
Kaupunginteatteri Oy

Oulun
Aikuiskoulutuskeskus Oy

Oulun
Ammattikorkeakoulu Oy
Monetra Oy
Scanlab Oy
Yhteensä
Toteumaprosentti

1
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Kuntayhtymät ja säätiöt

Oulun Palvelusäätiö
Oulun
Musiikkijuhlasäätiö

Ei voi
arvioida

Ei toteutunut

Toteutunut

Kpl
Oulun seudun
koulutuskuntayhtymä

Keskeiset havainnot

7

5

2

Toimintatuottojen alenemiseen pystyttiin vastaamaan toimintakuluja alentamalla. YT-neuvottelut järjestettiin. Henkilöstökulut alenivat 5
%. Investointitarpeet jäivät alle talousarvion. Omavaraisuusaste-% erinomaisella tasolla.

8

7

1

Toimintatuotot jäivät hieman tavoitteesta. Omavaraisuusaste-% erinomaisella tasolla.

8

5

3

Lipputulot ja avustukset toteutuivat odotetusti. Kulut ylittivät n. 8 % tavoitteen. Tilikauden ylijäämä jäi alle tavoitteen. Omavaraisuusaste-%
negatiivinen.

Johtopäätökset
Oulun Energia -konsernin talouden toteuma ja kaikki tunnusluvut paranivat edellisvuodesta. Tilikauden
tulos 20,4 miljoonaa euroa oli noin 12 miljoonaa euroa parempi kuin tavoite ja edellisen vuoden tulos.
Lähes kaikki toteumat ja tunnusluvut myös ylittivät talousarvion tavoitteet. Yhtiö varautuu uuden voimalaitoksen ja jätteiden lajittelulaitoksen rakentamiseen lähivuosina. Oulun Energia Oy:lle yhtiöittämisessä
asetetusta tuloutustavoitteesta ei ole raportoitu tytäryhteisöraportissa.
Sivakka -konsernissa on nähtävissä positiivista kehitystä asuntojen käyttöasteessa ja asukkaiden vaihtuvuudessa, jotka ovat sen kannattavuuden keskeisiä muuttujia.
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy kävi YT-neuvottelut ja vähensi 22 henkilöä. Sen kulujen laskuvauhti oli
pienempi kuin liikevaihdon. Suurin osa tulostavoitteista jäi toteutumatta. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
saavutti loppuvuodesta tavoitteensa liikevaihtoa lukuun ottamatta, vaikka vielä 30.6. arvioi tavoitteiden
pääosin jäävän toteutumatta. Loppuvuonna se teki päätöksen tiloista, mutta sen sopeutustoimet jatkuvat vuonna 2017.
Koulutuskuntayhtymässä on vuoden aikana tehty sopeutustoimia niin, että se saavutti toimintakatetavoitteensa. Valtion rahoitus pienenee vielä vuonna 2017. Ammatillisen koulutuksen uudistukset tulevat
voimaan vuoden 2018 alusta.
Kaupunginteatteri Oy:n liikevaihto laski vuodesta 2015 12 % (193 t€).
Scanlabille oli asetettu tulostavoitteita ensi kertaa ja yhtiö toteutti ne kaikki.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
tytäryhtiöille asetuista 96 tulostavoitteesta toteutui 69 % ja toteutumatta jäi 26 %. Edellisenä vuonna taloudellisista tavoitteista toteutui 60 %, toteutumatta jäi 35 %.
Koulutusyhtiöt Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy olivat vaikeassa tilanteessa vuonna 2016. Aikuiskoulutuskeskus on tehnyt toimia tilanteesta selviämiseksi, mutta suurin osa
valtuuston tulostavoitteista jäi toteutumatta. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoiminta siirretään Osekk–
konserniin 1.1.2018 alkaen.
Ammattikorkeakoulu kiri tulostavoitteisiinsa liikevaihtotavoitetta lukuun ottamatta ja teki loppuvuonna
talouteen vaikuttavan tilaratkaisun, mutta sen sopeutustoimet jatkuvat vuonna 2017.
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4 Kaupungin ja kaupunkikonsernin
talouden arviointi
Tarkastuslautakunta tarkasteli talousarvion 2016 toteutumista ja kaupungin sekä konsernin talouden
tilaa. Taloudellisen tilan tarkastelussa Oulun tunnuslukujen kehityksen lisäksi esitetään tietoja viiden
muun suurimman kaupungin tunnusluvuista.

4.1

Talousarvion toteutuminen Oulun kaupungissa

Tilikauden alijäämä

Toimintamenot

Tilikauden alijäämä oli 14,1 miljoonaa euroa eli talous
toteutui lähes talousarvion mukaisena (TA -19,9 milj.
€). Ilman kertavaikutteisia eriä alijäämä olisi ollut n.
26,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot olivat 1 217 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa ne olivat 1 211 miljoonaa euroa, joten kasvu oli noin 6 miljoonaa euroa
(0,5 %).

Toimintatulot sekä verotulot ja valtionosuudet
Kaupungin toimintatulot olivat 249,8 miljoonaa euroa,
joka oli noin 14,7 miljoonaa (6 %) enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Vuoden 2015 tilinpäätöksestä toimintatulot alenivat 5,2 miljoonaa euroa (2 %).
Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä noin 1 017
miljoonaa euroa. Verotulot olivat 743,6 miljoonaa euroa
ja kasvoivat 9,5 miljoonaa euroa vuodesta 2015 ja ylittivät alkuperäisen talousarvion alle 2 %, joten ennustaminen onnistui erityisen hyvin. Veroprosentit säilyivät
ennallaan lukuun ottamatta voimalaitosten kiinteistöveroa, joka nousi 0,25 prosenttiyksiköllä. Verotuloihin
saatiin 28,7 miljoonan euroa Oulun elinkeinoelämän rakennemuutokseen liittyvää verotulotasausta. Kunnallisverot kasvoivat vuodesta 2015 vain 1,7 %.
Valtion veroperustemuutokset on luvattu kompensoida kuntatalouteen täysimääräisinä valtionosuuksissa.
Oulun kompensaatio oli 6,6 miljoonaa vuonna 2016.
Valtionosuudet olivat 273,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat 19,6 miljoonaa euroa vuodesta 2015 ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 10 %.

Toimintamenot kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätöksestä 12,8 miljoonaa euroa eli 1,1 %. Henkilöstömenot laskivat noin 10,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot kasvoivat vuodesta 2015 noin 15 miljoonaa euroa
(ilman erikoissairaanhoitoa) ja avustukset 7,5 miljoonaa euroa.

Keskeiset sitovien määrärahojen toteumat
palvelualueittain
Talousarviovaiheessa useimmille palvelualueille asetettiin tilinpäätöstä 2015 haastavammat sitovat määrärahat. Talousarviota muutettiin loppuvuodesta pääosin niin, että määrärahoja korotettiin (taulukossa
punaisella), mutta ylityksiä tuli myös näihin muutettuihin sitovuuksiin verrattuna (taulukossa punaisella).
Muutetun talousarvion määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei käsitelty valtuustossa ennen tilinpäätöstä.
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Sitovien määrärahojen toteumat palvelualueittain, 1000 euroa				

Muutettuun talousarvioon
verrattuna (+) ylitys (-) aitus

Poikkeamat
Alkuperäiseen talousarvioon
verrattuna (+) ylitys (-) alitus

TP 2016

Erotus TA 2016-TP 2015
(-) TA pienempi kuin TP 2015
(+) TA suurempi kuin TP 2015

Alkuperäinen TA 2016

Tilinpäätös 2015

Sitovuus

Toimiala

Muutettu TA 2016

Tilinpäätöstiedot

Määrärahamuutokset

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kh, menot ilman konshall,
työll ja koko kaupunkia
koskevia menoja ja
varauksia

Bruttositova

-38 764

-43 203

4 439

3 525

-39 678

-37 947

-5 256

-1 731

Kh, ed. tulot

Bruttositova

8 580

8 627

47

229

8 856

8 939

312

84

Koko kaupunkia
koskevat menot ja
varaukset

Bruttositova

-12 461

-11 382

-1 079

-1 350

-10 032

-5 386

-5 996

-4 646

Ed. tulot

Bruttositova

6 307

0

6 370

680

680

749

749

69

Työllistäminen

Toimintakate
(nettositova)

-29 523

-35 102

5 579

3 500

-31 602

-30 535

-4 567

-1 067

Konsernipalvelut

Toimintakate
(nettositova)

-13 738

-16 862

3 124

-119

-16 981

-14 616

-2 246

-2 365

Hyvinvointilautakunta
(ilman erikoissh)

Toimintakate
(nettositova)

-337 862

-331 216

-6 646

-7 707

-338 923

-339 181

7 965

258

Erikoissairaanhoito

Bruttositova

214 339

217 806

3 467

4 800

222 606

225 448

7 642

2 842

Sivistys-ja
kulttuurilautakunta

Toimintakate
(nettositova)

-385 646

-379 580

-6 066

-12 597

-392 177

-393 069

13 489

892

Yhdyskuntalautakunta
(ilman joukkoliikennettä)

Toimintakate
(nettositova)

13 783

10 816

-2 967

-1 758

9 058

16 508

5 692

7 450

Joukkoliikenne

Toimintakate
(nettositova)

-7 769

-10 663

2 894

2 905

-7 758

-6 998

-3 665

-760

Rakennuslautakunta

Toimintakate
(nettositova)

536

203

-333

-73

130

997

794

867

Suurimmat poikkeamat:
Kaupunginhallituksen, yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan määrärahat toteutuivat sitovia tavoitteita paremmin.
Hyvinvointilautakunnassa valtuuston hyväksymä lisämääräraha kohdennettiin henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin mukaan lukien palveluseteliostot.
Erikoissairaanhoidossa menot kasvoivat etenkin loppuvuodesta. Verrattuna edelliseen vuoteen kasvu asukasta kohden oli 3,7 %. Toimintamenot ilman erikoissairaanhoitoa vähenivät 0,5 % (brutto).
Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa suurimmat menojen ylitykset syntyivät henkilöstömenoissa, palvelujen
ostossa ja avustuksissa (palvelusetelit). Palvelujen ostojen ylitykset johtuvat ennakoitua suuremmista kotikuntakorvauksista, oppilaskuljetuksista sekä puh-

taanapito- ja ateriapalveluista. Ostojen ylitykseen on
merkitystä paljolti perusopetuksen oppilasmäärän
kasvulla, joka arvioitiin liian pieneksi. Avustusten määrää kasvatti yksityisen palvelutuotannon kasvu varhaiskasvatuspalveluissa.
Palvelualueiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisen arviointi on esitetty kappaleessa 3.1 ja
valtuuston liikelaitoksille asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi kappaleessa 3.2. Tytäryhteisöjen tulostavoitteiden arviointi on kappaleessa 3.3.

Investoinnit
Kaupungin investointimenot sisäiset erät mukaan lukien olivat 125,6 miljoonaa euroa, 11,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin muutetussa ja 18,0 miljoonaa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.
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Investointimenot vuosina 2015–2016, miljoonaa euroa
Investointikohteet

TP 2015

Alkuperäinen
TA 2016

Muutettu
TA 2016

TP 2016

Ero
TP-TA

Muutos
2015-2016

Osakkeet ja osuudet

-13,0

-2,0

-2,0

-1,7

0,3

-11,3

Irtain käyttöomaisuus

-4,3

-7,5

-7,5

-6,4

1,0

2,1

Maan hankinta

-4,9

-6

-6,0

-5,2

0,8

0,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet

-42,3

-42,5

-42,5

-42,3

0,2

0,0

Peruskunta yhteensä

-64,5

-58,0

-58,0

-55,6

2,3

-8,9

Tilakeskuksen erillisinvestoinnit ja suunnittelu

-14,3

-39,6

-40,6

-30,9

9,7

16,7

Tilakeskuksen korjausrakentamisohjelma

-15,0

-13,0

-13,0

-13,1

-0,1

-1,9

Muut sisäiset liikelaitokset

-5,3

-4,7

-4,7

-4,8

-0,1

-0,5

Kehittämisrahasto

-3,6

-3,0

-3,0

-3,9

-0,9

0,3

Sisäiset liikelaitokset ja rahastot yhteensä

-38,1

-60,3

-61,3

-52,7

8,6

14,6

Oulun Vesi liikelaitos

-12,4

-23,0

-15,1

-14,7

0,4

2,3

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
KAIKKI YHTEENSÄ

-2,3

-2,3

-2,3

-2,5

-0,2

0,2

-117,3

-143,6

-136,7

-125,6

11,1

8,3

TP-luvuissa ovat mukana sisäiset erät. Ilman niitä vuoden 2015 investoinnit olivat yhteensä 115,5 ja vuoden 2016 investoinnit 125,3 miljoonaa euroa.

Kehittämisrahaston investointimenot ylittyivät, koska
kaupunki osti Technopolis Oyj:n osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla. Hankinta rahoitettiin yhtiön merkintäoikeuksien myynnistä saadulla vastaavan suuruisella tulolla.

nottui edelliselle vuodelle. Mäntylän päiväkodin peruskorjauksen aloitus viivästyi väistötilojen puutteen
vuoksi, minkä vuoksi vuoden 2016 määrärahaa jäi
käyttämättä 1,9 miljoonaa euroa.

Tilakeskus liikelaitoksen erillisinvestoinneista jäi toteutumatta 9,7 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 76.
Suurin poikkeama (4,9 miljoonaa euroa) on Kontinkankaan ja Tuiran hyvinvointikeskusten muutoshankkeissa, joiden raportoidaan olevan suunnitteluvaiheessa. Metsokankaan ja Ritaharjun perusopetuksen
lisärakennuksiin käytettiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän, koska rakentaminen pai-

Investointituloja kertyi 29,8 miljoonaa euroa, 10 miljoonaa muutettua ja 20,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Oulun Energia Oy:n
pääoman palautus 9,4 miljoonaa euroa, osakkeiden luovutustulot sekä rakennusten ja maa-alueiden
myynnit olivat syynä alkuperäistä arviota suurempaan
tulokertymään.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoimaton kasvu loppuvuodesta toi lisäkustannuksia kaupungille. Kustannusten kehitys on ollut korkeampaa kuin muiden toimintamenojen kasvu. Menot ovat useana
vuonna ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat.
Toimintamenojen hillitsemiseksi sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvio sisälsi tasapainottamissuunnitelman, ja toiminnan tehostamiseksi valmisteltiin siihen liittyviä uusia toimia pitkin syksyä. Palvelualueen toiminnassa ei kuitenkaan pystytty tekemään riittäviä muutoksia valtuuston asettamiin taloustavoitteisin nähden. Toimintamenojen hallinta edellyttää yhä toimia.
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4.2

Kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden tila

4.2.1

Kaupunkistrategian talousindikaattoreiden toteutuminen vuosina 2013–2016

Kaupunkistrategiassa yhtenä strategisena painopiste- Vuosikate
valintana on, että tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut. Strategian linjauksena on, että Oulun Vuosikate 2013–2016, miljoonaa euroa
kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasa100
painossa keskipitkällä aikavälillä. Linjausta ohjataan
85,3
80,4
neljällä
mittarilla. muutos%,
Vuodelle 2016
tavoiteti75,2
5. Toimintakate,
Ouluasetetuista
(peruskunta
+ liikelaitokset)
2013–2016
80
loista toteutui kaksi ja8 kaksi jäi toteutumatta.
8
6
Kaupunkistrategian talousindikaattoreiden
toteutuminen 2016 liikennevaloilla, miljoonaa euroa
4
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Tasoviiva kuvaa vuoden 2016 tavoitetasoa

Valtuustosopimuksen tavoitteena on nostaa vuosikate
tasolle, joka vastaa paremmin poistojen ja investointien määrää. Vuosikate 76,3 miljoonaa euroa toteutToimintakatteen kasvuprosentti 		
vuoden 2016 luvut 24.3.2017 saadun tiedon mukaan
ti strategian tavoitetilan 2016, mikä oli 67 miljoonaa
euroa. Ilman kertavaikutteisia eriä vuosikate olisi ollut
Toimintakate, muutos-%, 2013–2016
noin 60 miljoonaa euroa, jolloin se olisi alittanut tavoitteen. Sama tilanne oli vuonna 2015, jolloin ilman
8
8
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ron vuosikatteeseen.
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4

2,7

2,1

2

2

0

0
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Tasoviiva kuvaa vuoden 2016 tavoitetasoa

2016

Oulun toimintakatteen muutosprosentti vuonna 2016
verrattuna tilinpäätökseen 2015 oli 2,1. Strategian tavoitearvo vuodelle 2016, 1,7 % ei toteutunut. Vuonna
2015 arvoon vaikuttavat yhtiöitymiset, etenkin Oulun
Energia, ja ilman niitä muutos olisi ollut 1,9 %.

Muissa viidessä suurimmassa kaupungissa
toimintakatteen alijäämän kasvuprosentit
vuonna 2016 vaihtelivat 1,6–2,5 välillä.

Tilanne ei kuitenkaan ole toteutuneellakaan vuosikatteella ollut optimaalinen sikäli, että se ei riittänyt
nettoinvestointeihin (124,5 milj. €) ilman lisävelkaantumista. Vuosikate kattoi poistoista 94,2 % ja nettoinTavoite 1,7
vestoinneista
61,3 %. Ilman kertaluonteisia eriä prosentit olisivat olleet 76 % ja 48,2 %. Oulu-konsernissa
tilanne on parempi, sillä vuosikate (200 milj. €) kattaa
poistot (135,5 %).
Oulun vuosikate euroa/asukas oli 380. Vuosikatteet euroa/asukas vaihtelivat kuudessa suurimmassa kaupungissa 2016 tilinpäätöksissä
326 (Tampere) – 896 (Helsinki) välillä.
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Investointikatto
100

85,3
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Isojen kaupunkien tiedot kertovat eri kaupunkien taloudesta vain tässä esitetyillä mittareilla.
Tietojen käyttö ei ole varsinaista vertailua, koska analyysiin ei ole sisälly kaupunkien toimintaympäristöjen erojen analyysiä.
Lisäksi esimerkiksi konsernirakenteet vaihtelevat eri kaupungeissa merkittävästi, ja lainamäärään vaikuttavat esimerkiksi toimitilojen
vuokraaminen tai omaan omistukseen rakentaminen.

Lainakatto 2013–2016, miljoonaa euroa
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Tasoviiva kuvaa vuoden 2016 tavoitetasoa

Vuoden 2016 lopussa lainaa oli noin 671 miljoonaa
euroa, jolla summalla jäätiin alle kaupunkistrategian
vuoden 2016 lainakattotavoitteen.
Kaikki edelliset tavoitteet sisältyvät myös valtuustosopimukseen. Lisäksi siihen sisältyy tavoite toimintamenojen muutos maksimissaan +1,5 %. Tavoite toteutui
vuonna 2016, sillä kasvu oli 1,1 %. Toimintameno-tavoite ei ole enää kuitenkaan vertailukelpoinen vuoden
2013 tilanteeseen.
Valtuustosopimukseen sisältyy myös kohta, jonka mukaan henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet eivät saa
kasvaa suunnittelukaudella. Henkilöstöraportin mukaan henkilöstön määrä yhteensä laski vuodesta 2015
vuoden 2016 loppuun 251 henkilöä eli 2,1 % (2016 11
454). Laskua vuoden 2013 henkilöstön määrään yhteensä oli noin 950 henkilöä. Luvut eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia, sillä vuoden 2016 lukuun sisältyy useiden yhtiöitymisten vaikutuksia.

4.2.2

Kirjanpidollisesta tasapainosta

Oulun talouden tasapainon
tarkastelua

Tässä kappaleessa tarkastellaan Oulun kaupungin ja
konsernin yli- ja alijäämiä sekä rahoituksellista tilaa ja
esitetään vastaavia tietoja muista viidestä suurimmasta kaupungista.

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000
-150000

2013

2014

2015

2016

Kaupunki

-43764

322338

3523

-14129

Konserni

-6335

-86279

7306

40455

Päättyvän valtuustokauden aikana kaupungilla on ollut
sekä ylijäämäisiä että alijäämäisiä vuosia. Tason vaihtelua ovat selittäneet myös poikkeukselliset, kertaluonteiset erät. Vuonna 2016 kaupungin alijäämä oli 14,1
miljoona euroa. Konsernin ylijäämä oli 40,5 miljoonaa.
Kaupungin tulokseen vuonna 2016 vaikuttaneet kertavaikutteiset erät olivat selvästi pienempiä kuin viime vuonna. Niiden positiivinen vaikutus oli noin 12,8
miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 positiivinen vaikutus oli yli 40 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 eristä
merkittävimmät olivat valtionosuuden kompensaatio
6,6, osingot 5,2 (Partnera Oy 4,2 ja Technopolis Oy 0,6
milj. €), Oulun Asuntohankinta Oy:n osakekauppa 2,0,
keskustan terveysaseman myynti 1,2 sekä Technopolis Oyj:n merkintäoikeuksien myyntitulo 1,0 miljoonaa
euroa. Lisäksi alijäämän määrää kasvatti edellisvuosia
suurempi varausten lisäys (12,3 milj. €, josta Oulun Veden osuus 4,3 ja Oulun Tilakeskus 8 milj. €).
Oulun kaltaiselle kasvavalle kaupungille 0-tasoinen
yli-/alijäämätilannekaan ei takaa taloudellista tasapainoa, koska investoinnit merkitsevät yleensä lainanottotarvetta.
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Kaupungin ja konsernin kertynyt ylijäämä
Vuosien aikana syntyneet yli- ja alijäämät kootaan kirjanpidossa taseen omaan pääomaan. Tässä on käytetty lukuja, joissa ovat myös vuoden 2016 yli-/alijäämät.
Kaupungin ja konsernin kertynyt ylijäämä
2013–2016, 1000 euroa
1000000
800000
600000

investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa kaupungin toimintaan ja investointeihin käytettyjen menojen
ja tulojen erotuksen sekä sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin
ja kassan vahvistamiseen. Jos tunnusluku on negatiivinen (alijäämäinen), se ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai lisälainalla.
Kaupungin ja konsernin toiminnan ja investointien
rahavirta 2013–2016, 1000 euroa

400000
200000
0

Kaupungin ja konsernin toiminnan ja

100000
2013
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Kaupunki

511311

825442

826490

812361

Konserni

531330

630858

636023

676947

Kaupungin kertynyt ylijäämä on kasvanut vuosina
2013–2015, mutta vuoden 2016 alijäämä heikentää
tilannetta. Oulu-konsernille ei ylijäämää ole kertynyt
yhtä paljon kuin kaupungille. Oulun kaupungin ja konsernin välinen tilanne on tyypillinen kunnissa yleensäkin (Kuntaliiton koordinoiman Arttu2 tutkimusohjelman julkaisu 3/2016).

Oulun kaupungin kertynyt ylijäämä euroa/asukas vuoden 2016 lopussa on 4 050 ja konsernissa 3 375 euroa. Luvut ovat korkeita, jos niitä
vertaa muiden suurien kaupunkien vastaaviin
lukuihin, lukuun ottamatta Helsinkiä, jonka ylijäämä/asukas on omaa luokkaansa noin 7 800.
Muiden neljän suurimman kaupungin keskiarvo oli noin 1 800 euroa/asukas. Kaupunkien lukujen eroihin voivat vaikuttaa esimerkiksi liikelaitosten yhtiöittämisaste. Konserneissa
vastaavat luvut olivat Helsinki noin 6 500 euroa/asukas ja neljän muun kaupungin keskiarvo noin 2 450 euroa/asukas.

Rahoituksellisesta tasapainosta
Kaupungin talouden tilaa tarkasteltaessa on tarkasteltava myös rahoituksellista tilannetta, joka useamman
vuoden tarkasteluna antaa jopa oikeampaa kuvaa talouden tilasta kuin yli-/alijäämätarkastelu (Arttu2
3/2016 ja 4/2016).
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Vuosien 2013–2016 toiminnan ja investointien rahavirta on Oulun kaupungissa ollut alijäämäinen vuotta 2014 lukuun ottamatta. Konsernitasolla tilanne on
vaihdellut enemmän ja on kahtena viime vuonna ollut ylijäämäinen.
Tilannetta tarkastellaan yleensä tilinpäätösvuoden ja
neljän edellisen vuoden kertymällä. Viiden vuoden
kertymä ei saisi olla pysyvästi negatiivinen.

Kuudesta suurimmasta kaupungista vain Turun
kaupungin toiminnan ja investointien rahavirran viiden vuoden kertymä on ylijäämäinen
(ks. taulukko seuraavalla sivulla) vuoden 2016
tilinpäätöksessä. Sekä Oulun kaupungissa että konsernissa tunnusluku on alijääminen. Pienimmät negatiiviset kertymät olivat Turku-,
Vantaa- ja Oulu-konserneilla.
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Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta 2016, kuusi suurinta kaupunkia, milj. euroa

Kaupungin ja konsernin lainat tilinpäätöksessä 2016,
kuusi suurinta kaupunkia, €/asukas
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Lainojen määrä

Oulu

Turku

Vantaa

Tampere

Espoo

Helsinki

Kaupunki

3346

3600

5007

2139

3123

2157

Konserni

4358

6975

9304

5742

11608

7772

Ei ole eksaktia määrittelyä, mikä määrä lainaa on liikaa. Kaupungin omat tunnusluvut kertovat ehkä muiden kaupunkien tilannetietoja enemmän.

Kaupungin ja konsernin lainat 2013–2016, €/asukas
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Oulun kaupungin lainojen määrä on kasvanut vuosina 2013–2016 yli 20 % (n. 117 milj. €), ja lainakanta oli
vuoden 2016 lopussa 3 346 euroa/asukas. Kasvu näkyy myös tunnusluvussa, vaikka myös asukasmäärä on
kasvanut. Oulu-konsernilla lainaa oli 4 358 euroa/asukas. Konsernin lainojen määrä suhteutettuna asukaslukuun on hieman vähentynyt vuonna 2016 edelliseen
vuoteen verrattuna.
Kaupungin lainojen otto ei ole ajanjaksolla 2013–2016
ollut ns. syömävelkaa, koska kaupungin vuosikate on
pysynyt positiivisena. Velan kasvun selittäjä on ollut
etenkin korkea investointitaso.

Seuraavan kuvion luvut antavat käsitystä suurien kaupunkien lainankannasta suhteutettuna
niiden asukaslukuihin. Oulun kaupungin lainat
euroa/asukas on kolmanneksi suurin, mutta
konsernin vastaava tunnusluku oli suurten
kaupunkien pienin.

Yhden näkökannan mukaan kunnalla voi olla velkaa
maksimissaan käyttöomaisuuden verran eli sen verran,
kun kunnan infrastruktuuria siirtyy seuraaville sukupolville. Oulun kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 671 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden määrä 1 196 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta oli 874
miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden määrä 2 111
miljoonaa euroa.
Lainakantaa voidaan tarkastella myös suhteessa käyttötuloihin. Oulun suhteellinen velkaantuneisuus oli
vuoden lopussa kaupungissa 70 % ja konsernissa 66
%. Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi ns. kriisikunta-arvioinnin kriteereitä, mikäli se konsernissa ylittää
arvon 50 % kahtena vuotena peräkkäin. Suhteellinen
velkaantuneisuus pitää sisällään ajatuksen, että lainat
maksettaisiin kerralla pois, siksi on realistisempi tarkastella lainanhoitokykyä.
Kaupungin lainanhoitokyvystä kertoo lainanhoitokate tunnusluku. Oulun tunnusluku on parantunut
puolen vuoden ennusteesta arvosta 1 arvoon 2,6, mikä kertoo, että tulorahoitus riittää vuoden lopun tilanteessa hyvin lainojen korkojen ja lyhennysten maksuun. Arvo on korkein vuoden 2013 jälkeen. Konsernin
vastaava tunnusluku oli 2,4. Pitää muistaa, että korot
ovat tällä hetkellä alhaiset. Manner-Suomen kuntien
lainanhoitokate oli vuonna 2014 1,2 (tyydyttävä) (Arttu2 3/2016, Tilastokeskus). Oulun korkomenot olivat
vuoden 2016 lopussa noin 10 miljoonaa euroa, joka
oli 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna
ja yli 10 % enemmän kuin vuonna 2013.
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on vähintään 70 %. Oulun kaupungin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 63 % (2015 64 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 50 % (2015 49 % ). MannerSuomen kuntien omavaraisuusaste oli v. 2014 61 %.
(Arttu2 4/2016)

Lainanhoitokate tilinpäätöksissä 2016,
kuusi suurinta kaupunkia
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Oulun kaupungin ja konsernin lainanhoitokatteen tunnusluvut olivat vuoden lopussa suurten kaupunkien toisiksi korkeimmat.
(ks. edellinen kuvio)

Sote-uudistus pienentää kaupungin tulorahoitusta. Se
voi heikentää merkittävästi kaupungin lainanhoitokatetta ja suhteellisen velkaantuneisuuden tunnuslukuja, jos omaisuutta siirtyy maakunnille ilman korvausta ja velat jäävät kaupungeille sekä jos investointitaso
jäljelle jäävässä kaupungissa säilyy korkealla tasolla.
Lainakantaa voidaan tarkastella myös suhteessa varallisuuteen. Omavaraisuutta pidetään hyvänä, jos kunnan taseessa olevasta omaisuudesta on lainarahalla
rahoitettu korkeintaan 70 %, jolloin omavaraisuusaste
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Velan määrää ja kasvua voidaan tarkastella myös suhteessa tulojen kasvuun. Oulun kaupungissa toimintatuotot, verot ja valtionosuudet kasvoivat vuonna 2016
yhteensä 1,8 % ja lainakanta kasvoi 2,4 %. Konsernilla
taas vastaavat tulot kasvoivat 4,2 % ja lainakanta väheni -0,3 %, joten tilanne on valoisampi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulun kaupunki teki alijäämää 14,1, ilman kertaluonteisia eriä alijäämä olisi ollut 26,9 miljoonaa euroa.
Konsernin ylijäämä oli 40,4 miljoonaa euroa. Kaupungin alijäämä ilman kertavaikutteisia eriä oli samaa tasoa kuin vuonna 2015 ilman ko. eriä.
Kaupunkistrategian 2020 tasapainoisen talouden tavoitteet toteutuivat osittain. Toteutumatta jäivät investointikatto ja toimintakatteen kasvu-%.
Oulun kaupungin investointitaso on edelleen korkea suhteessa vuosikatteeseen. Toiminnan ja investointien rahavirta on viiden vuoden tarkastelussa negatiivinen. Investointeja on rahoitettu lainalla, mikä kasvavassa kaupungissa on luontevaa, mutta Oulun lainojen määrä on kasvanut varsin nopeasti. Vuonna 2016
kaupungin lainakannan kasvu oli nopeampaa kuin tulojen kasvu.
Lainamäärä jää valtuustosopimuksen lainakaton alle, mutta katto alkaa olla jo lähellä. Sote-maakunta uudistuksen toteutuminen on riski kaupungin merkittävälle lisävelkaantumiselle. Myös rahoitusriski kasvaa
velkaantumisen lisääntyessä.
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Oulu-konsernin tilanne on jonkin verran parempi kuin emokaupungin. Konsernin vuosikate kattaa selvästi poistot ja toimintatuotot kattavat toimintakulut lähes 50-prosenttisesti, kun kaupungilla prosentti
on noin 20 %. Konsernin investointien tulorahoitus-% on lähes 100, kun se kaupungilla on vain 61 %.
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5 Erityiset arviointikohteet
5.1 Hankintojen strateginen johtaminen ja ohjaus

Kaupunginvaltuusto odottaa kaupungin hankinnoista hyötyjä kaupungin talouden tasapainottamiseen
ja alueen elinvoiman lisäämiseen. Kaupungin palvelujen ostot (ilman erikoissairaanhoitoa) olivat vuonna 2016 154 miljoonaa sekä aineiden ja tarvikkeiden
ostot yli 60 miljoonaa euroa. Erityisesti innovatiiviset hankinnat ovat esillä monissa kaupunginvaltuuston linjauksissa.

Tässä arvioinnissa tarkastuslautakunta tarkasteli kaupunginhallitusta ja konsernihallintoa
hankintojen valtuustotavoitteiden johtamisen
ja ohjauksen toteuttajina.

Hankintoihin liittyvien valtuustotavoitteiden
toteutuminen ja toteuttamisen johtaminen
Kaupungin hankintoihin liittyviä valtuustotason tavoitteita on asetettu kaupunkistrategiassa 2020 ja omistajapoliittisissa linjauksissa (oman tuotannon osuudet).
Niiden toimeenpanosta vastaa kaupunginhallitus.
Kaupunginstrategiassa hankinnat on kytketty kaupungin talouden kestävyyteen ja tasapainoon. Hankintoihin liittyvä indikaattori liittyy innovatiivisiin hankintoihin. Koska prosenttimääräiseen innovatiivisten
hankintojen raportointiin ei ole päästy, tavoitetila
2016 ei ole toteutunut, vaikka tavoitteessa onkin edistytty. Osaamisen kehittäminen on kuitenkin tärkeää,
kun luodaan innovatiivisia hankintoja tukevaa toimintakulttuuria.

Linjaukset

Indikaattori

Kaupunki toimii osaavana
ostajana ja terveiden
markkinoiden kehittäjänä

Hankinnoissa käytetään
innovatiivisia
hankintamenettelyjä

Tavoitetila v. 2016

Raportointi Tp 2016

Hankinnoista 20 % on tehty
käyttäen innovatiivisia
hankintamenettelyjä

Osaaminen kehittyy.
Innovatiivisia ratkaisuja
mahdollistavia hankintamenettelyjä toteutettu
soveltuvissa hankinnoissa

Innovatiivisilla hankinnoilla pyritään strategisten
hankintalinjausten mukaan edistämään uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä sekä parantamaan tulos- ja vaikuttavuusperustaista hankintaa. Niillä tavoitellaan ratkaisuja julkisten palvelujen tehostamiseen
ja laadun parantamiseen sekä taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Innovatiivisilla hankintamenettelyillä tuotetaan myös uusia ideoita
tai muutetaan ideoita innovatiivisiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Niillä yritykset pystyvät parhaimmillaan pantamaan alueen talouskasvua ja elinvoimaa.
Vaikka Oulu on ollut aktiivinen innovatiivisten hankintojen osaamisen lisäämisessä, käytännön hankkeita
on vuoden 2016 loppuun mennessä ollut suhteellisen
vähän. Näistä esimerkkejä ovat Hiukkavaaran monitoimitalo ja ns. avaimeton kotihoito. Konsernihallinnolla ei tähän mennessä ole kuin arvioita hallintokuntien
uusien hankintamallien tai menettelytapojen määrästä, mutta vuodesta 2017 lähtien se kokoaa talousarvion yhteydessä yhteen suunnitteilla olevat innovatiivisiin hankintoihin liittyvät hankkeet.
Uusi hankintalaki, joka tuli voimaan 1.1.2017, tuo uudenlaisia mahdollisuuksia innovatiivisiin hankintoihin.
Innovatiivisten hankintojen tuloksellisuuden mittaaminen ei ole helppoa, ja se on parhaillaan valtakunnallisen kehittämisen kohteena.
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Kaupunginhallituksen rooli hankintojen
johtamisessa ja ohjaamisessa
Oulun kaupungin hankintojen johtaminen ja ohjaaminen perustuu hankintapoliittisen ohjelman mukaan
”systemaattiseen raportoinnin kautta tapahtuvaan tieto-ohjaukseen sekä palvelujen järjestämisohjelman,
hankintapoliittisen ohjelman ja talousarvion sekä toimintasuunnitelman kautta tapahtuvaan tavoitteiden
asetteluun”.
Nämä ovat kaupunginhallituksen keskeisimpiä hankintojen johtamisvälineitä ja niiden käyttöä arvioidaan
seuraavassa:

Palvelujen järjestämisohjelma

ARVIOINTIKERTOMUS 2016

Hankintapoliittinen ohjelma
Hankintapoliittinen ohjelma on kaupunginhallituksen hankintojen johtamisen väline, joka on hyväksytty
kaupunginhallituksessa jo ennen kuntaliitosta (2011).
Se linjaa, miten käytännön hankinnoissa tulee toimia,
että tehdään oikeita asioita.
Ohjelma sisältää hankintatoiminnan kehittämisen päämäärät sekä toimenpiteet. Ohjelman tavoitteena on
luoda yhtenäinen perusta kaupungin hankintatoiminnan johtamis- ja ohjaus- sekä kehittämistoimenpiteille.
Ohjelma sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta:
1.

– strategiset hankintalinjaukset

2.

Kaupunginhallituksen hyväksymä (2015) palvelujen
järjestämisohjelma linjaa, miten palvelut pitäisi tuottaa, jotta strategiassa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Se sisältää myös strategiset hankintalinjaukset, jotka määrittävät monituottajamalliin, palvelujen
tuotantotapoihin sekä kilpailutukseen liittyviä periaatteita.

3.

Hankintastrategiset linjaukset käytännöllistyvät, kun
palvelualueet ja liikelaitokset tekevät vuosittain hankintasuunnitelmat ja toteuttavat niitä.
Koska palvelujen järjestämisohjelma on yksi strategian toteuttamisohjelma, sen edistymisestä tulee raportoida kaupunginhallitukselle. Vuonna 2016 palvelujen
järjestämisohjelman toteutumisesta ei ole raportoitu, mutta ensimmäisen kerran on kokeiltu tärkeimpien toteuttamisohjelmien osien raportointia osana toimintakertomusta.
Raportointi: Strategisten hankintalinjauksien toteutumisesta on raportoitu toimintakertomuksessa 2016.
Toimintakertomuksen mukaan linjaukset ovat edistyneet, koska kasvanutta palvelutarvetta on hankittu ja
resurssivajetta kompensoitu hyödyntämällä ulkoisia
markkinoita tai palveluseteliä. Kaupungin henkilöstömäärä ei ole noussut ja kokonaistarkasteluna kaupungin omavaraisuus palvelutuotannosta on laskenut.
Toimintakertomuksen raportoinnista ei saa kokonaiskuvaa strategisten linjausten vaikutuksista tai toimivuudesta. Toisaalta hankintastrategiset linjaukset ovat pääosin periaatteita, joten niiden raportointi on vaikeaa.

4.

Oulun kaupungin hankintatoiminnan ohjauksen
ja työnjaon selkeyttäminen ja osaamisen vahvistaminen
Markkinoiden hallinta ja innovaatiotoiminnan tukeminen
Hankintatoiminnan hallinta; suunnitelmallisuus,
seuranta ja kestävä kehitys
Yhteishankintojen ja keskitettyjen hankintojen sekä näihin liittyvän sopimusseurannan kehittäminen

Ohjelma on kestänyt osittain hyvin aikaa ja sen tavoitteissa on edelleen toteuttamisen arvoisia asioita.
Uuden ohjelman (nyt hankintaohjelman nimellä) valmistelu on aloitettu kehittämisjaoston ohjauksessa
tammikuussa 2017.
Raportointi: Hankintapoliittisen ohjelman toteutumisesta on ollut tarkoitus raportoida säännöllisesti
konsernijohdolle. Ohjelman väliarviointi oli määritetty tehtäväksi vuonna 2015. Väliarviointi on valmisteltu ajoissa ja raportoitu kehittämisjaostossa syyskuussa
2016. Väliraporttia ei ole kuitenkaan viety kaupunginhallitukseen. Raportointi on tehty kehittämisen toimenpidekokonaisuuksien tasolla, ei ohjelman tavoitteiden tasolla. Hankintapoliittiseen ohjelmaan sisältyy
lisäksi 26 tavoitetta sekä siihen liittyvästä toimenpideohjelmassa 43 tavoitteen tyyppistä ilmaisua.

Talousarvion sitovat tavoitteet
Talousarvion sitovia tavoitteita ei ole käytetty aktiivisena työkaluna hankintojen ohjaamisessa, sillä talousarvion valmistelussa ei konsernihallinnolle ole nostettu
vuosina 2013–2016 yhtään niihin liittyvää sitovaa tavoitetta. Talousarvioon 2016 sisältyi kuitenkin remonttiryhmä kakkosen valmistelemia linjauksia hankintojen
tehostamisesta ja elinvoiman vahvistamisesta.
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Aikataulu 31.12.2016 mennessä:
1.

2.

Hankintaosaamisen tasoa nostetaan, innovatiivisten hankintamenettelyjen käyttöä lisätään ja pienten toimijoiden osallistumismahdollisuutta kilpailutuksiin lisätään
Hankintapoliittinen ohjelma päivitetään. Hankintatoiminnan jatko-organisoituminen valmistellaan
osana johtamisjärjestelmän uudistusta

Aikataulu 2016–2018:
1.

Taloudelliset vaikutukset: Hankintojen arvo ilman
erikoissairaanhoitoa vuonna 2014 noin 200 milj. €.
Tavoitteena 10 milj. € säästö vuonna 2018 vrt vuosi 2014. (tuottavuustavoite)

Raportointi: Toteutumisesta on raportoitu toimintakertomuksessa 2016. Hankintaosaamiskoulutusta on
järjestetty. Innovatiivisten hankintojen käytön lisääntymistä tai pienten toimijoiden osallistumismahdollisuuksien lisääntymistä ei pystytä raportoimaan määrällisesti. Hankintapoliittisen ohjelman päivitys alkoi
syksyllä 2016 ja se valmistuu keväällä 2017. Taloudellisten vaikutusten tavoite on asetettu useammalle
vuodelle. Vielä vuonna 2016 säästö ei ole toteutunut.
Hankintoihin liittyvä raportointi ei ole tuonut riittävästi tietoa kaupunginvaltuustolle ennen toimintakertomusta 2016, sillä Raimo Hämeenniemi ja yhdeksän valtuutettua tekivät 31.10.2016 valtuustoaloitteen
hankintojen strategisesta ohjauksen tuloksista.

Konsernihallinnon rooli hankintojen
johtamisessa ja ohjauksessa
Hankintojen johtamisen ja kaupunkitasoisen ohjauksen tarve tunnistettiin kuntaliitosta valmisteltaessa ja
siihen liittyvää osaamista haluttiin keskittää konsernihallintoon. Konsernihallintoon muodostettiin Strategisen hankinnan ryhmä, jonka tehtävät määriteltiin
kaupungin johtamisjärjestelmässä (Oulun tapa toimia
-toimintamalli) seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

palvelujen järjestämisohjelman strategisten hankintalinjausten valmistelu,
monituottajamallin kehittäminen markkinoiden
tuntemisen ja markkina-analyysien kautta,
elinvoiman vahvistaminen innovatiivisten hankintamenettelyjen avulla,
konsernin hankintatoiminnan ohjaus ja koordinointi,
hankintapoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano

6.

hankintaosaamisen varmistaminen sekä hankintasäännön ja -määräysten sekä hankintakäsikirjan laatiminen.

1.1.2013 voimaan tulleen hallintosäännön 32 § (kumottu Kaupunginvaltuusto 9.1.2017) mukaan Konsernipalveluiden strategisen hankintatoimen yksikön
tehtävät olivat:
▪▪

▪▪

vastaa kaupunkistrategian, omistajapoliittisen
ohjelman, palvelujen järjestämisohjelman ja hankintapoliittisen ohjelman strategisten hankintalinjausten valmistelusta ja monituottajamallin kehittämisestä sekä
ohjaa ja koordinoi konsernin hankintatoimintaa.

Konsernihallinnon strategisen hankinnan yksikkö aloitti osana kehittämisen palvelualuetta. Alkuaikoina tehtävissä työskenteli 6 henkilöä siten, että jokaiselle palvelualueelle oli osoitettu oma hankintasuunnittelija.
Tässä vaiheessa yksikkö sai merkittävää ulkopuolista
rahoitusta Tekesiltä, sillä maaliskuusta 2013 joulukuun
loppuun 2015 kaupunki oli mukana ”Teknologian ja
innovaatioiden kehittämiskeskuksen Huippuostajat”
-ohjelmassa. Oulun projektin nimi oli ”Edelläkävijät
Oulussa - Hankinnoilla elinvoimaa”. Oulun kulut hankkeessa olivat noin 400 000 euroa ja ne muodostuivat
etenkin henkilöstökustannuksista. Tekesin rahoitusta
saatiin 50 %. Tässä vaiheessa tavoitteena oli ”ammattimainen, osaamiseen perustuva, keskitetty ja kurinalainen hankintatoimi” (talousarviotekstit 2014).
Vuodesta 2014 lähtien henkilöstömäärä väheni niin,
että vuoden 2016 alussa strategisen hankinnan tehtävissä oli enää 1,5 henkilöä.
Konsernihallinnon organisointi muuttui vuoden 2016
aikana. Uudessa matriisimaisessa organisointimallissa strateginen hankinnan työn ohjaus on henkilöstöjohtajalla ja esimiesvastuu strategiapäälliköllä.
Strategisesta hankinnan tehtävien ja tavoitteiden toteutumisesta vastaa kehittämispäällikkö. Hankintalakimies kuuluu lakipalvelut -ryhmään kuten ennen muutostakin.
Strategisen hankinnan ryhmä oli sulautettu kaupunginjohtajan päätöksellä 17.6.2016 kaupunkistrategiaryhmään ja sen vastuut määritettiin kaupunginjohtajan hyväksymällä toimintasäännöllä, joka on tullut
voimaan 1.1.2017.
Uuden toimintasäännön mukaan konsernihallinnon
hankinnan asiantuntijoilla ei enää ole vastuuta ”mo-
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nituottajamallin kehittämisessä markkinoiden tuntemisen ja markkina-analyysien kautta”, kuten vuoden
2013 johtamisjärjestelmässä oli. Lisäksi omistajapolitiikkavalmisteluihin liittyvä rooli on jäänyt pois ja hankintapoliittisissa linjauksissa vastuu on muuttunut
toimeenpanijasta toteutumisen asiantuntijuuteen,
tukeen ja seurantaan. Roolimäärityksessä verrattuna aiempaan on vähentynyt myös ulkoisen toimijan,
verkostojen rakentajan, rooli. Ydinosat hankintojen
strategiseen johtamiseen ja ohjaamiseen ja sen valmisteluun kaupunginhallitukselle ovat kuitenkin säilyneet.
Eri kaupungeissa hankintojen organisointitavat vaihtelevat keskitetyistä hajautettuihin. Esimerkiksi Epoos-

sa on käytössä yrityksissä enemmän hyödynnetty malli, jossa osaamisresurssit ja hankinnat, isoja urakoita
lukuun ottamatta, on keskitetty 32 hengen hankintakeskukseen. Tämän yksikön vastuulla on myös keskitetyt kausihankinnat, jotka Oulussa ovat Monetra
Oy:ssä. Espoon hankintakeskuksen säästötavoite on
20 miljoonaa euroa noin kahdeksan vuoden aikana.
Konsernihallinnon hankintojen poikkitoiminnallisen
ohjaamisen kokouskäytäntö, hankintojen ohjausryhmä, ei tätä nykyä ole toiminnassa. Sen uudelleenkäynnistämistä harkitaan, kun uusi hankintaohjelma on
hyväksytty. Konsernihallinnon ohjaustapoja on myös
hankintojen käsikirja, jota konsernihallinto ylläpitää.

Johtopäätökset
Kaupunginhallituksen johtamisen työkalut
Hankintapoliittinen ohjelma on hyväksytty ennen kuntaliitosta. Ohjelman väliraportointi on käsitelty kehittämisjaostossa 2016 syyskuussa. Hankintapoliittisen ohjelman toteutumisen raportointi ei ole edennyt
kaupunginhallitukseen, vaikka uuden ohjelman valmistelu on jo aloitettu kehittämisjaostossa.
Nykyisen hankintapoliittisessa ohjelman tavoitteiden määrä on liian suuri ja moniportainen, jotta se voisi toimia johtamisen välineenä.
Hankintapoliittisessa ohjelmassa olevat tavoitteet ovat heikosti mitattavia. Ohjelmaan sisältyvä tavoite
”hankintojen suunnitelmallisuus ja hallinta” sisältää edelleen ajankohtaisen osatavoitteen: ”hankintatoiminnan ja hankintojen tunnuslukuja ja tavoitemittareita, arviointia ja raportointia sekä valvontaa kehitetään ja otetaan käyttöön koko konsernin sekä hallintokuntien tasolla”.
Talousarviota ei ole käytetty hankintojen johtamisen välineenä, sillä talousarvioon ei konsernihallinnolle
valmistelussa ole nostettu yhtään hankintoihin liittyvää sitovaa tavoitetta vuosina 2013–2016.
Kaupunkistrategiaan kuuluvaa innovatiivisten hankintamenettelyjen 20 % lisäämistavoitteen kehittymistä ei ole raportoitu määrällisesti.
Remonttiryhmän hankintojen tehostamiseen liittyvästä 10 miljoonan euron tuottavuustavoitteesta ei ole
esitetty euromääräisiä väliseurantatietoja vuodelta 2016.
Konsernihallinnon rooli hankintojen ohjauksessa on muuttunut
Konsernihallinnon strategisen hankinnan henkilöstö on edistänyt kaikkia sille johtamisjärjestelmässä asetettuja tehtäviä.
Kaupunginjohtajan hyväksymässä toimintasäännössä konsernihallinnon strategisen hankinnan rooli ja
tehtävät ovat muuttuneet suppeammiksi, jos niitä verrataan vuonna 2013 määriteltyyn johtamisjärjestelmään ja hallintosääntöön. Ydinosat vastuumäärityksistä, joita tarvitaan kaupungin hankintojen strategiseen johtamiseen ja ohjaamiseen sekä niihin liittyvien asioiden valmisteluun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, ovat kuitenkin säilyneet.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
Kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon hankintojen johtamisella ja ohjaamisella on monia mahdollisuuksia edistää kaupungin toiminnan tuloksellisuutta, asiakaslähtöisyyttä (laatua), tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä kaupungin ja alueen elinvoimaa.
Johtamisen edellytyksiä voidaan parantaa kehittämällä hankintojen tavoitteita mitattavammaksi ja terävöittämällä raportointia. Jotta kaupunginhallitus voi johtaa hankintapoliittisella ohjelmalla, sen käytössä
tulee olla seurantatiedot ohjelman toteutumisen etenemisestä. Hankintapoliittisen ohjelman raportointi
ei toteutunut väliraportointitavoitteen mukaisesti vuosina 2015–2016.

5.2

Ikäihmisten kotihoito

Tarkastuslautakunta arvioi kotihoitoa tuloksellisuuden näkökulmasta. Arviointi keskittyi säännölliseen kotihoitoon, jossa avuntarve
toistuu vähintään kerran viikossa. Kotihoito käsitteenä sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon.

Oulun vanhusväestö 2020, 2025 ja 2030 sekä
ikäryhmien kasvu verrattuna vuoteen 2015
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Ikäihmisten kotihoidon tarpeen kasvu on ollut talousarviossa asetettua tavoitetta suurempaa. Säännöllisessä kotihoidossa asiakkaita oli 5 % (100 asiakasta)
enemmän ja kotihoidon tunteja järjestettiin noin 27
000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Palvelutarpeen kasvuun on vastattu kilpailutetulla kotihoidolla ja palvelusetelillä. Omaishoidon tukea saa noin 1 040 asiakasta.
Oulussa kotihoito on keskitetty hyvinvointikeskuksiin.
Palveluohjausyksikön myöntämät kotihoidon palvelut
hankitaan kaupungin omista palveluyksiköistä, yksityisiltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Palveluseteli on käytössä muun muassa säännöllisessä
kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja omaishoidon vapaan järjestämisessä.
Oulussa on suhteellisen nuori ikärakenne, mutta
ikääntyneen väestön osuus kasvaa nopeasti. Erityisesti 75–94-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti.
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Lähde: Ikäihmisten hyvinvointi 14.11.2016

Palvelujen järjestämisen tavoitteena omassa toiminnassa ja valtakunnallisten suositusten mukaan on, että
ikääntyvät voisivat asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palvelujen tukemana. Kotihoidon asiakkaat ovat eri sairauksien, fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osalta hyvin
epäyhtenäinen joukko ihmisiä, jolloin tarpeet ovat hyvin vaihtelevia. Heidän tarvitsemansa palvelut ovat
erilaisia, ajoittuvat eri viikonpäiville ja jopa päivittäin
eri kellonaikoihin.
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Palvelutarvetta ei yksin nosta se, että väestö ikääntyy, vaan erityisesti se, missä kunnossa väki ikääntyy.
Ikääntyneiden toimintakyky yleisesti on parantunut ja
palvelujen tarve on siirtynyt myöhemmälle iälle. Oulun kaupungissa vain joka kolmas 75 vuotta täyttänyt
ja vajaa kaksi kolmesta 85 vuotta täyttäneistä käyttää
säännöllisiä palveluja. Asiakkaiden palvelutarve on pysynyt viime vuosina lähes ennallaan.

Tuloksellisuudesta kotihoidossa

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palveluntarve
MAPLe 1–5 luokittain
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Lähde: Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 4.11.2016

Ikäihmisten palveluissa on viimeajat kehitetty palvelurakenteita ja palveluita. Laitospainotteista palvelurakennetta on pystytty muuttamaan tehostetun palveluasumisen suuntaan. Ikäihmisten kotona asuvien osuus
on kasvanut tavoitteen suuntaisesti.
Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne vuosina
2005–2015 ja 31.12.2016, palvelumalli 2020 ja
valtakunnallinen suositus
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Kotihoidon tehostaminen on noussut ikäihmisten palveluissa kehittämiskohteeksi. Resurssien rajallisuus
suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen on johtanut
siihen, että palveluilta odotetaan yhä enemmän vaikuttavuutta, tehokkuutta, taloudellisuutta ja laatua.

Ikäihmisten palveluissa laitoshoito ja asumispalvelut
(ympärivuorokautiset palvelut) muodostavat lähes 60
% palvelukokonaisuuden kustannuksista, kotihoidon
osuus on noin 25 %. Kotihoitoon budjetoitiin 27,3 miljoonaa euroa, josta oman tuotannon osuus oli 18,4,
ostopalvelut 4,6 ja avustukset (palvelusetelit) 4,3 miljoonaa euroa. Toteuma oli hieman yli 27,8 miljoonaa
euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 %.
Palvelusetelimenot kasvoivat ennakoitua enemmän.
Ikäihmisten määrän kasvu, säännöllisen kotihoidon
korkea peittävyys ja oman tuotannon jääminen selvästi alle tavoitetason lisäsivät vuoden aikana ostetun kotihoidon määrää. Käyttösuunnitelmassa 2016
oli tavoitteeksi asetettu, että kotihoidon tunneista
tuotetaan omana tuotantona 57 ja ostopalveluna 43
prosenttia. Toteuma oli omassa tuotannossa 51 ja ostopalveluissa 49 % (sisältää palvelusetelimenot).
Säännöllisessä kotihoidossa oli asiakkaita vuoden lopussa yhteensä 2 244 (+4,8 % kasvu vuoden 2015
vastaavaan ajankohtaan). Yli 65-vuotiaita oli 2 046
asiakasta (4,1 % kasvu vuodesta 2015). Kotihoidon
palveluseteliä käytti syyskuun tietojen mukaan yhteensä 1 016 asiakasta.
Kuusikkovertailussa Oulu käytti 75 vuotta täyttäneiden vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen eniten rahaa vuonna 2015. Oulun avohuollon
(kotihoito, omaishoito sekä keskiraskas palveluasuminen) kustannukset ovat Helsingin jälkeen toiseksi suurimmat. Korkeat kustannukset johtuvat siitä, että oululaisilla on muita kuutoskaupunkeja korkeampi
sairastavuusindeksi ja palvelujen kattavuus. Kattavuuteen taas vaikuttaa se, että Oulu on kuusikkokaupungeista avohoitopainotteisin ja omaishoidontuki
myönnetään kaikille, joilla omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät. Kustannuksia selittävät myös
erikoissairaanhoidon ja tehostetun palveluasumisen
käytön lisääntyminen.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset 75 vuotta
täyttänyttä väestöä kohti vuonna 2015
(ikävakioitu)
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täen työvoimavuokrausta, jolloin kysynnän vaihdellessa on aina oikea henkilöstöresurssi käytössä. Lisäksi
yksityinen voi palveluseteli tai puitejärjestelyssä tehdä
asiakasvalintaa esimerkiksi sen mukaan, missä asiakas
asuu, jolloin voidaan minimoida matka-aika.

Ympärivuorokautinen hoito

Terveydenhuollon lyhytaikaiset palvelut

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalve-

Kotihoidon tuntihinta eli välittömän asiakastunnin
kustannus on perinteisin tuottavuusmittari kotihoidossa. Tuntihinnan vaihteluväli omassa tuotannossa oli 60,5–73,2 euroa. Korkein hinta oli Haukiputaalla (73,2 euroa) ja alhaisin Pohjois-Tuiran kotihoidossa
(60,4 euroa). Yksikään kotihoidon yksikkö ei päässyt
asetettuun tavoitteeseen vuonna 2016.

lujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 s.152

Oulussa on haettu syitä kotihoidon tuotannon korkeisiin kustannuksiin. Asiakkaiden hoidettavuus on yksi syy, mutta ei ainoa. Ikäihmisten palveluissa on arvioitu, että hallinnon (hallinto ja vuokrat) kustannusten
vaikutukset ovat omassa toiminnassa noin 13 %, kun
ne ostopalvelussa ovat noin 2 %. Lisäksi omassa toiminnassa KuEL:n eläkemaksut ja varhe-maksut vaikuttavat palvelun järjestämisen kustannuksiin. Muita
kustannuksiin (hintaan) vaikuttavia asioita ovat kunnan pidemmät lomat ja suuremmat lomarahat, ikälisät
ja muut palkanlisät. Lisäksi työntekijät ovat iäkkäämpiä kuin yksityisellä, mikä voi aiheuttaa enemmän sairauspoissaoloja sekä sijaistamisen tarvetta.
Kotihoidon tuntihinta oma tuotanto, ostopalvelut ja
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laskenut 0,1 euroa / tunti (-0,2 %).

TP 2016

Yksityisen sektorin tuottavuus on parempi ja palveluprosessit hiottu mahdollisimman tuottaviksi, koska
tuotto yritykselle tulee vain asiakkaan saamasta palveluajasta. Organisaatiorakenne on myös kevyempi, yksityisellä ei ole monitasoista päätöksenteko-organisaatiota. Yksityiset palveluntuottajat käyttävät
enemmän osa-aikaisia työntekijöitä ja kohdentavat sen kysynnän vaihtelujen mukaan asiakastyöhön
(esimerkiksi vain aamu- tai iltakäynnit), jolloin myös
tuottavuus on parempi. Myös kuormitushuippuja paikataan väliaikaisilla työntekijöillä esimerkiksi hyödyn-

Koska kotihoidon suurin kustannuserä on työvoima,
suurin vaikuttava tekijä kotihoidon tuottavuuteen on
kotihoitoyksikön kyky hyödyntää nykytyövoimansa
välittömien asiakastuntien tuottamiseen. Siksi välittömän työajan osuus on yksi keskeisimpiä operatiivista
toimintaa kuvaavista mittareita. Välittömän työajan lisääminen on myös laatutekijä. Asiakkaan tukeminen
ja osallistaminen omaan hoitoonsa on hyvin vaikeaa
ilman suoraa asiakaskontaktia.
Ikäihmisten hyvinvoinnissa kotihoidon tuottavuutta on pyritty parantamaan sisäisellä kotihoidon kehittämisellä, ja tavoitteena on ollut saada asiakkaalle kohdistuva välitön työaika keskimäärin 85 tuntiin/
kk/työntekijä sekä työn kuormittavuus vähenemään.
Omassa tuotannossa kotihoito ei ole pystynyt tuottamaan suunniteltua kotihoidon määrää ja tämän vuoksi sitä on jouduttu järjestämään suunniteltua enemmän palvelusetelillä. Kotihoidossa tehtiin asiakastyötä
yli 14 000 tuntia asetettua tavoitetta vähemmän. Väli-
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tön asiakastyöaika oli vuoden lopussa 78,5 h/kk/työntekijä (80,1 h/kk/työntekijä vuonna 2015), joten asetettuun tavoitteiseen 85 h/kk/työntekijä ei päästy.
Välitön asiakastyöaika vaihtelee hyvinvointikeskuksittain, vaihteluväli oli 75,2–83,5. Kotihoidon välitön
asiakastyöaika toteutunutta työpanosta kohden on
vähentynyt 1,5 tunnilla. Ikäihmisten palveluissa monituottajuuden hyödyntäminen on nähty etuna. Vaikka vuonna 2016 kotihoidon määrä kasvoi ennakoitua
enemmän, kasvuun vastaaminen tuli 0,6 miljoonaa
euroa edullisemmaksi verrattuna siihen, että palvelu
olisi järjestetty kunnan omana kotihoitona sen nykyisellä tuottavuustasolla.
Kotihoidon välitön asiakaspalvelutyöaika (tuntia/
työntekijä/kuukausi)
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käyttöönotto oli iso muutos kotihoidon arjessa ja pois
oppiminen aikaisemman järjestelmän ajattelutavasta
on ollut henkilökunnalle vaikeaa. Palautetta toiminnanohjausjärjestelmän toimivuudesta on tullut myös
asiakkailta ja se on liittynyt pääasiassa siihen, että asiakkaat ovat kokeneet, että heillä on vaihtunut hoitaja useammin kuin ennen. Tämä on tärkeä huomio, sillä
asiakkaan hoitajien liiallinen vaihtuvuus on perinteisesti yleisin kotihoidon asiakkaiden negatiivisen palautteen aihe ja siten asiakastyytyväisyyden peruspilareita.
Suurimmat haasteet järjestelmän käyttöönotossa on
siinä, että aamun- ja illan ruuhkahuippuja ei ole onnistuttu tasoittamaan tavoitteiden mukaisesti ja tämä on lisännyt käyttöönottovaiheessa myös henkilöstön matka-aikaa siirryttäessä asiakkaalta toiselle.
Matka-aikaa muodostuu, kun ohjelma ohjaa työntekijän välillä asiakaskäynnille toiseen tiimiin ja sen jälkeen jälleen omaan tiimiin. Järjestelmän käyttöönotto
on lisännyt hoitajien määrää joillakin asiakkailla, mutta joillakin kotihoidon alueilla hoitajien määrä on hieman laskenut.
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Lähde: ikäihmisten hyvinvointipalvelut

Hyvinvointikeskukset: Kotihoidon välitön asiakastyöaika 2016 (tuntia/työpanos/kuukausi)
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Mobiilin käyttö on vähentänyt toimistotyötä ja tiedon kulku parantunut. Henkilöstöllä on reaaliaikaisesti käytettävissä asiakkaiden asiakastiedot ja muutokset asiakkaan voinnissa. Myös henkilöstön palaute
mobiilista on ollut hyvä. Päinvastaista palautetta on
myös annettu. Kirjaaminen tehdään asiakkaan luona,
jolloin asiakkaan luona vietetty aika pitenee ja maksu
saattaa nousta. Ennen kirjaaminen tehtiin toimistolla
käyntien jälkeen.

Laadusta ja vaikuttavuudesta
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Lähde: ikäihmisten hyvinvointipalvelut

Kotihoidon tuottavuuden lisäämiseksi ja kehittämisen
tueksi on hankittu kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä asiakastyön suunnitteluun. Samalla aloitettiin
reaaliaikainen asiakastietojen kirjaaminen mobiiliin
(älypuhelin tai tablet). Toiminnanohjausjärjestelmän

Kotihoidon laadun arvioinnin erityispiirre on, että laatua linjataan erilaisilla asetuksilla, laeilla, valtakunnallisilla tavoite- ja toimintaohjelmilla ja suosituksilla.
Ikäihmisten hyvinvoinnissa laadukkaaseen kotihoitoon on pyritty palvelujen sisällöllisellä kehittämisellä, johon kuuluvat kotona asumista tukeva kuntoutus,
asiakastyön laadun parantaminen ja kotona asumisen tuki ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on tehty pitkäjänteistä työtä etenkin kuntouttavan kotihoidon toteutumiseksi asiakkaan kotona. Ikäihmisten
fyysisen toimintakyvyn heikentymistä hidastamalla
voidaan vaikuttaa asiakkaiden elämänlaatuun ja palvelutarpeen kehittymiseen. Toimintakyvyn laskun tapahduttua tarvitaan jo selvästi raskaampia toimia, jotka vaativat suurempaa resursointia vaikuttavuuden
aikaansaamiseksi.
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Hoidon ja palvelujen laatua arvioidaan kotihoidossa
RAI (Resident Assessment Instrument)-arviointi ja laatujärjestelmällä. RAI-arviointeihin perustuvat hoito- ja
palvelusuunnitelmat ovat käytössä kaikilla kotihoidon
asiakkailla. RAI- tulosten perusteella kotihoidon asiakkaiden toimintakyky on jonkin verran laskenut edellisen vuoden tasosta. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumista (liikkuminen kotona, ruokailu, wc:n käyttö,
henkilökohtainen hygienia) mittaavan hierarkkisen
ADL-mittarin tuloksissa itsenäisesti suoriutuvien määrä on hivenen laskenut ja ohjauksen tarve samassa
suhteessa lisääntynyt. Niiden asiakkaiden osuus, jotka pääsevät ulos vähintään kerran viikossa, on hieman
noussut (2016: 52 %, 2015: 48 %). Asiakkaista 23 %:lla
oli kaatumisia viimeisen 90 vrk:n aikana. Kaatumisissa
ei ole muutosta edelliseen vuoteen verrattuna, mutta
asetettua hyvän laadun tasoa (15 %) ei ole saavutettu.
Unilääkkeitä käyttävien asiakkaiden osuus on 31 % ja
se on asetetun laatutason (alle 35 %) mukainen, vaikka unilääkettä käytetään enemmän kuin muualla Suomessa. Asiakkaista 68 %:lla on yhä edelleen yli 9 lääkettä käytössä.
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Asiakaskäynnin pituuden keskiarvo on noin 23 minuuttia. 20 % käynneistä kestää yli puoli tuntia ja
80 % yli 11 minuuttia. Asiakaskäyntien keston nostaminen ei sinänsä ole tavoitteena, vaan käytetty aika
riippuu asiakkaan tarpeesta. Osa asiakkaista ja omaisista ei halua lisätä asiakkaan saamaa palveluaikaa
kuukausimaksujen kohoamisen vuoksi, vaan he pyrkivät valitsemaan minimiavun.

Vaikuttavuuden mittaaminen on tunnetusti vaikeaa,
erityisesti yksilötasolla, ja se näkyy usein vasta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Jos kotihoito onnistuu
tehtävässään, kotihoidon asiakkaat käyttävät vähemmän muita sosiaali- ja terveyspalveluja. Oulussa päivystystä käyttäneiden asiakkaiden määrä nousi edellisestä vuodesta. Kotihoidon asiakkaiden osuus 65
vuotta täyttäneistä yhteispäivystyksen asiakkaista oli
23,1 % vuonna 2016, kun vuonna 2015 se oli 22,5 %.
Vaikuttavuudesta ei saa kuitenkaan kokonaiskuvaa
yhdellä mittarilla. Kotihoidon vaikuttavuutta voidaan
seurata päivystyksen käytön lisäksi asiakkaiden siirtymillä raskaimpiin hoitomuotoihin tai vuodeosastojaksojen pituudella ja määrällä sekä kotona asuvien
osuudella.
Palveluihin pääsy ajallaan lisää palveluiden vaikuttavuutta. Ikäihmisten palvelutakuun toteutumisessa ja
toteutumisen seurannassa on ollut puutteita vuonna
2015, mutta ne saatiin kuntoon syksyn 2016 aikana.
Vuonna 2016 hoito- ja palvelutakuut (kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut ja omaishoidon tuki) toteutuivat
pääsääntöisesti määräaikojen mukaisina.
Jotta 92 % 75 vuotta täyttäneistä pystyisi asumaan kotona, ikäihmisten tarpeet tulee ottaa huomioon hyvinvointipalveluiden lisäksi muun muassa asumis-, liikunta-, kulttuuri-, koulutus- ja yhdyskuntasuunnittelussa
sekä joukkoliikenteen kehittämisessä. Poikkitoiminnallisuudella edistetään palvelujen vaikuttavuutta,
mutta sillä pyritään myös hillitsemään palvelujen tarpeen kasvua.
Liikuntapalvelujen kanssa tehdään yhteistyötä terveysliikunnan edistämiseksi muun muassa alueellisissa liikuntaryhmissä. Lisäksi liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä on kehitetty Kunnon Lähde-toimintaa.
Kulttuuripalvelujen kanssa on Kulttuurikummi-toimintaa, erilaisia kulttuurivierailuja ja valtakunnallinen kulttuurisen seniorityön verkosto, joka kehittää malleja
kulttuurin jalkautumiseksi ja juurruttamiseksi ikäihmisten palveluihin. Kulttuuri- ja sivistyspalvelujen ja Oulun Serviisin kanssa on aloitettu asteittain kotona asuvien ikäihmisten aterioinnin mahdollisuus kaupungin
eri toimipisteissä (uusimpana Myllyojan koulun ruokasali). Yhdessä asumisen ja tonttipalveluiden kanssa
huolehditaan asuntopoliittisten linjausten toteutumisesta. Yhteistyössä työllisyyspalvelujen ja yhteisöpalvelujen kanssa on koulutettu lähihoitajia hyvinvointiluotseiksi oppisopimuskoulutuksena. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut suunnittelee ja tuottaa yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua sekä palveluliikennettä.
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Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi
Säännölliselle kotihoidolle, omaishoidon tuelle, palveluasumiselle ja laitoshoidolle on asetettu valtakunnallisia tavoitteita. Kaupunkikohtaiset tavoitteet asetetaan
kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Laatusuosituksessa on asetettu tavoitteeksi, että säännöllistä kotihoitoa tulee tarjota 13–14 %:lle yli 75-vuotiaista. Oulussa
säännöllisen kotihoidon kattavuustavoite oli käyttösuunnitelmassa 13,5 %. Toteuma loppuvuodesta oli
14,4 % (15,2 vuonna 2015). Peittävyyden lasku edellisestä vuodesta on johtunut osittain tilastoinnin tarkennuksesta, mutta kattavuuden laskuun on vaikuttanut
myös parantunut asiakasohjaus. Palvelunpääsykriteerejä ei ole tarkistettu. Tulevaisuudessa pyritään hyödyntämään entistä enemmän kotona asumista tukevia
teknologisia ratkaisuja (mm. kuvayhteydet, etäohjaus,
lääkehoidon ratkaisut sekä älykäs ympäristö).
Peittävyys vaihtelee alueittain ja hyvinvointikeskuksittain. Korkein säännöllisen kotihoidon peittävyys oli
Kontinkankaan ja Tuiran hyvinvointikeskuksissa. Näillä alueilla on myös palveluasumisen keskittymiä, mikä
näkyy säännöllisen kotihoidon korkeana kattavuutena. Alhaisimmat peittävyydet olivat Kaakkurissa, Haukiputaalla ja Kiimingissä.
Säännöllisen kotihoidon peittävyys %
(75 vuotta täyttäneet)
18
16

16
15

15

17

Peittävyys on korkein Kontinkankaan ja Tuiran HVK:ssa16

17

16

15
14

14
12

11

12

12

13

14

14

13

13

13

16

13 13
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Vuonna 2016 kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden
osuutta pystyttiin edelleen kasvattamaan, vaikka ei aivan päästy tavoitteeseen (91,7 %).
Valtakunnalliset tavoitteet palvelurakenteelle: 75
vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä
Palvelurakanne
(75 vuotta
täyttäneet)

Valtakunnallinen
tavoite

Oulun
palvelumalli
2020

Oulu
31.12.2015

TP
2016

Kotona asuvat

91-92

92

91,1

91,4

Säännöllisen
kotihoidon
piirissä olevat

13-14

-

15,2

14,4

Omaishoidon
tuen asiakkaat
(vuoden aikana)

6-7

-

6,5

6,0

Tehostetun
palveluasumisen
asiakkaat

6-7

5

6

6,4

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevat (vanhainkodit, tk-pitkäaikaispotilaat)

2-3

3

2,9

2,2

Iäkkäiden omaishoidolle asetettiin valtakunnallinen
kattavuustavoite, kun omaishoitolaki uudistui heinäkuussa 2016. Tavoite on nyt 7–8 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Oulussa peittävyys laski 6,5 %:sta 6,0
%:in kun tehostetun palveluasumisen saatavuus parani. Omaishoidon tuen saajia oli vuoden 2016 aikana 1
040 asiakasta (1052 asiakasta vuonna 2015). Ikäihmisten perhehoitoa on edistetty erityisesti omaishoitajien tukena. Perhehoito aloitettiin syksyn 2014 aikana.
Ikäihmisten perhehoitoa käytti vuonna 2015 18 henkilöä ja vuonna 2016 perhehoitoa 12 henkilöä yhteensä (343 päivää).

8
6

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin

4
2
0
Oulu

Kontinkangas

30.9.2015

Kaakkuri

31.12.2015

Kiiminki

Myllyoja

30.9.2016

Haukipudas

Tuira

Tavoite 13,5 %

Lähde: Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 14.11.2016

Peittävyyttä seurataan myös toisella tunnusluvulla,
jossa huomioidaan säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä tukipalvelut. Tavoitteena oli 26 % ja toteuma
vuoden lopussa 24,7 % (2015; 26 %). Kotihoidon peittävyys on laskenut vuodesta 2015.
Ikäihmisten hyvinvoinnin strateginen päätavoite, että vuoteen 2020 mennessä 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin, sitoo kaikkia Oulun kaupungin toimijoita.

Laatua voidaan mitata kyselyillä tai haastatteluilla.
Toukokuussa 2015 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn
mukaan tyytyväisyys ikäihmisten palveluihin oli hyvä.
Kaupungin oma palvelutuotanto sai keskiarvoksi 4,2
ja yksityinen palvelutuotanto 4,3 (asteikolla 1–5). Kotihoidossa keskiarvot olivat aivan samat kuin ikäihmisten palveluissa yhteensä. Kuntouttava päivätoiminta
sai parhaan keskiarvon 4,4 kaupungin omassa toiminnassa ja 4,5 yksityisellä palveluntuottajalla. Kehittämiskohteena on asiakkaan ja omaisen mielipiteen
huomiointi asiakkaan palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaupungin ulkopuolisen tahon FCG Konsultointi Oy:n tekemässä kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa tulokset olivat huonompia. Vanhusten
kotihoitoa piti 14 % (13 %; 2015) vastaajista hyvänä.
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Muistutuksia tehtiin yhdeksän vuonna 2016 (4 vuonna
2015) ja kanteluita yksi sekä vuonna 2015 että 2016.
Pääasialliset syyt muistutuksiin ja kanteluihin olivat
tyytymättömyys hoitoon liittyvään tiedonvaihtoon,
hoidon laatuun sekä henkilöstön käytökseen. Muistutuksia on vähän, vaikka niiden määrä on noussut.

Kotihoidon sairauspoissaolo-% syyskuussa 2016
hyvinvointikeskuksittain ja kotihoidon henkilöstön
ikärakenne hyvinvointikeskuksittain syyskuussa 2016
14 %

12,6 %

12 %
10 %

9%

8,3 %
8%

Kotihoidossa tavoitteena on saada työhyvinvointi kohoamaan, sairastavuus laskemaan ja henkilöstön kokonaismäärä pysymään edellisen vuoden tasossa.
Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa työntekijöiden hyvinvointi vuonna 2014 tehdyn kyselyn perusteella oli
huonontunut edelliseen kyselyyn verrattuna. Indikaattoreista suurin lasku kohdistui työhön, jossa työpaineiden, työn hallinnan ja työn epävarmuuden koetaan
kasvaneen. Muutoksiin työssä ei koeta olevan vaikutusmahdollisuuksia. Johtamisen ja esimiestyön koetaan myös hieman heikentyneen. Uusi kysely on tehty
vuonna 2016, mutta kyselyn tulokset eivät olleet tässä
arvioinnissa käytössä.
Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa sairauspoissaolot
ovat olleet korkeita. Kotihoidossa sairauspoissaolot
vaihtelevat myös hyvinvointikeskuksittain. Suhteellisen korkea ikä selittää osan sairauspoissaoloja. Kotona avustaminen on fyysisesti raskasta työtä ja siksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niistä johtuvat poissaolot
ovat korkeat. Vuonna 2016 (lokakuu) kotihoidon sairauspoissaoloja on ollut vähemmän kuin vuonna 2015.

6,9 %

6,9 %

Tuira

Haukipudas

6%
4%

2,6 %

2%
0%
Kiiminki

Kontinkangas

Myllyoja

Kaakkuri

Sairauspoissaolo-% hyvinvointikeskuksittain
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Henkilöiden määrä

Henkilöstön hyvinvoinnista
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0
Kiiminki
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s

Myllyoja
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Tuira

Haukipudas

-29

2

16

3

0

20

3

30-39

10

38

6

2

28

9

40-49

10

29

10

4

37

11

50-59

16

51

9

4

27

15

60-64

5

21

1

4

10

1

65-

0

0

0

0

1

0

Lähde: Ikäihmisten hyvinvoinnin palvelut 14.11.2017

Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa työhyvinvointiin ja
sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Kinestetiikkakoulutuksen (kokonaisvaltainen menetelmä liikkumisen tukemiseksi) kenttäpäiviä kohdennetaan kotihoitoon, ergonomiakoulutus aloitetaan ensi vuonna,
työkuntoon -projektia laajennetaan myös kotihoitoon.
Työterveys on mukana kotihoidon asiakaskäynneillä
osana työpaikkaselvityksiä. Työmatkatapaturmia ehkäistään tukemalla nastarenkaiden ja kenkien liukuesteiden hankintaa.
Henkilöstön kokonaismäärä oli vuonna 2016 edellisen vuoden tasossa, noin 400 henkilöä. Seurantaan
vaikuttavat henkilöstömuutokset, joita on tehty vuoden 2016 alussa. Kotihoidosta siirtyi Oulun Palvelusäätiölle ja palveluohjausyksikköön 26 henkilöä. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa henkilöstön määrä on
vähentynyt (1-10/2015 yhteensä 987 ja 950 vuonna 2016). Palkallinen työpanos on laskenut henkilöstösiirtojen myötä.
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Johtopäätökset
Tällä hetkellä kotihoidossa on ajankohtaista kuntouttavan kotihoidon kehittäminen ja palvelutoiminnan
tasaaminen (ruuhkahuippujen purkaminen), asiakastyön suunnittelu (kuormituksen väheneminen) sekä
resurssipooli (tarpeen ja resurssin yhteensovittaminen).
Kokonaisuudessaan tuloksellisuuteen ei ole mahdollista ottaa kantaa tässä vaiheessa, koska kotihoidon
kehittäminen on vielä kesken. Lisäksi organisaatiossa on tehty muutoksia ja kotihoito on keskitetty hyvinvointikeskuksiin huhtikuun alussa. Alueiden vertailu ei ole mielekästä sillä, ne eivät ole samanlaisia
asiakasrakenteeltaan, toimintaympäristöltään eivätkä henkilöstöltään. Säännöllisen kotihoidon peittävyydessä, asiakkaalla käyneiden eri työntekijöiden määrissä, välittömissä asiakastyöajoissa (tehokkuus)
ja henkilöstössä on alueellisia eroja.
Kotihoidon eri tuloksellisuuden osa-alueita tarkasteltaessa voidaan todeta, että taloudessa tavoitteita
ei saavutettu. Oman tuotannon kotihoito ei pystynyt tuottamaan suunniteltua kotihoidon määrää ja tämän vuoksi kotihoitoa on jouduttu järjestämään suunniteltua enemmän palvelusetelillä. Toisaalta näin
järjestettynä palvelu on saatu edullisemmin kuin omana tuotantona. Oman tuotannon ja ostopalveluiden tuntihinnoissa on merkittävä ero ostopalvelujen hyväksi.
Kotihoidossa työn tuottavuutta on mitattu asiakastyön määrällä. Sen laskettiin vähentyneen toteutunutta työpanosta kohden 1,5 tunnilla omassa tuotannossa. Tuottavuutta on pyritty lisäämään uudella kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä ja ns. mobiilin käyttöönotolla. Uudella järjestelmällä ei ole
vielä onnistuttu tasaamaan aamun ja illan ruuhkahuippuja, ja tämä on lisännyt järjestelmän käyttöönottovaiheessa henkilöstön matka-aikoja. Myös asiakkaiden kokemus on, ollut se, että heidän luonaan on
käynyt useampi eri kotihoidon työntekijä kuin aikaisemmin. Kotihoidossa tuleekin asettaa ensisijaiset
tavoitteet laatumittareihin asiakkaiden näkökulmasta. Esimerkkinä viiden tutuimman hoitajan osuus asiakkaan käynneistä (%) tai vastuuhoitajan osuus asiakkaan käynneistä (%). Käytännössä kuitenkin huonokuntoisten, useampia kotikäyntejä päivittäin tarvitsevien asiakkaiden palveluissa suositustaso voi olla vaikea saavuttaa.
Laadukkaaseen kotihoitoon on pyritty kotihoidon sisällöllisellä kehittämisellä ja työtä on tehty etenkin kuntouttavan työtavan toteuttamiseksi. Hoidon ja palvelujen laatua arvioidaan säännöllisesti asiakaskyselyillä sekä RAI-arviointi- ja laatujärjestelmällä, jonka mukaan asiakkaiden toimintakyky on jonkin
verran laskenut. Lisäksi kotihoidon asiakkaat ovat käyttäneet yhteispäivystystä hieman enemmän kuin
ennen. Sen sijaan laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi eli valtakunnalliset tavoitteet palvelurakenteelle on toteutettu suositusten mukaisesti.
Palveluiden vaikuttavuutta on edistetty palvelualojen välisellä yhteistyöllä monin eri tavoin. Lisäksi palvelurakennemuutoksille asetetut tavoitteet ovat edenneet tavoiteltuun suuntaan. Hoito- ja palvelutakuut toteutuivat määräaikojen mukaisina. Asiakastyytyväisyys palveluihin on hyvä, eikä eroa oman toiminnan ja ostopalvelun välillä ole kyselyn tuloksissa.
Henkilöstön työhyvinvoinnista uusimpia tietoja ei ollut käytössä. Uudet (2016) kyselyt käsitellään nyt
hyvinvointikeskuksittain. Korkeat sairauspoissaolot kotihoidossa on huomioitu ikäihmisten palveluissa
ja toimenpiteistä sovittu. Henkilöstön kokonaismäärä oli vuonna 2016 edellisen vuoden tasossa eli kaupungin tavoitteet tältä osin toteutuvat, eikä henkilöstön määrä ole kasvanut.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
ikäihmisten palvelut on toteuttanut hyvin valtakunnallisten ja omien linjausten mukaista palvelurakenneuudistusta. Kotona asuvien osuutta on kasvatettu tavoitteen suuntaisesti ja palvelurakenne on pystytty muuttamaan laitospainotteisesta tehostetun palveluasumisen suuntaan. Toiminnan tuloksellisuutta
on edistetty monin tavoin, mutta sitä ei voida pitää vielä hyvänä.
Tuloksellisuuden osa-alueista oman kotihoidon tuottavuutta tulee kasvattaa, sillä oman tuotannon ja
ostopalveluiden tuntihinnoissa on merkittävä ero ostopalvelujen hyväksi.
Kotihoidon palveluissa on alueellisia eroja, kun kotihoito on siirretty osaksi alueellisten hyvinvointikeskusten toimintaa. Palveluiden järjestämisessä tulee varmistaa tasavertaiset ja tasalaatuiset palvelut kuntalaisille hyvinvointikeskuksesta riippumatta.
Palvelujen kehittämisen lähtökohtana tulee olla ensisijaisesti asiakaslähtöisyys. Se on heikentynyt, sillä
asiakkaan luona käyvien hoitajien määrä on lisääntynyt paikoittain uuden toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönoton myötä. Laatumittareissa tulee seurata niitä asioita, jotka asiakkaat kokevat tärkeiksi. Esimerkkinä laatumittareista on asiakasta palvelevien hoitajien määrän vaihtelut ja hoito- ja palvelusuunnitelmissa määritellyn palveluajan toteutuminen, mikä kuvaa prosessin laatua.
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5.3 Varhaiskasvatuspalvelut
Lapsimääriä 20 tunnin varhaiskasvatuksessa 2016

Arvioinnin kohteena oli kaupungin omissa päiväkodeissa tarjottavan varhaiskasvatuksen tuloksellisuus ja sen kehitys ajanjaksolta 2013–
2016.

Kunnalliset päiväkodit

Yksityiset päiväkodit

Kunnallinen perhepäivähoito

Yksityinen
perhepäivähoito

Yhteensä

513

231

13

29

786

Lähde varhaiskasvatuspalvelut DW 13.12.2016

Oulussa on noin 100 kunnallista päiväkotia (60 yksityistä). Joulukuussa 2016 0–6-vuotiaita lapsia oli 17
841. Lasten määrän kasvu on kääntynyt laskuun. Lapsia oli 553 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Väestöpohjaisesti tarkasteltuna varhaiskasvatusikäisten määrän kasvu on tilapäisesti tasaantunut
ja suurin kasvupaine on siirtynyt perusopetusikäisiin.
Hoidossa lapsia oli noin 12 500 yhteensä kunnallisella, että yksityisellä sektorilla. Päiväkotihoitoon käytettiin noin 132 miljoonaa euroa ja Oulu sai vuonna 2016
yhteensä lähes 11,5 miljoonaa euroa asiakasmaksutuloja järjestämästään kunnallisesta päiväkotihoidosta (toimintakate oli 120 milj.€).

Toimintaympäristöstä
Suurimmat muutokset vuonna 2016 koskivat lasten
määrän kääntymistä laskuun ja kaupunginvaltuuston
tekemää päätöstä ottaa käyttöön subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin viikossa sekä
ryhmäkokojen suurentaminen niin, että yli kolmevuotiaiden ryhmässä kasvattajaa kohti voi olla aiemman
7 lapsen sijasta 8 lasta. Lapsia, joille tehtiin varhaiskasvatusoikeudesta 20 tunnin päätös, oli 786 ja laajennettu päätös oli 200 lapsella. Perheiden toiveet
laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta ovat toteutuneet lähes 100-prosenttisesti.
Lasten määrä päivähoidon järjestämistavan
mukaan joulukuussa 2016
7056

2894

Yksityisen
perhepäivähoidon
luvuissa eivät ole
mukana n. 300 lasta,
jotka ovat
työsopimussuhteisilla
hoitajilla

1828
293

283

Lähde: varhaiskasvatuspalvelut 16.2.2017 (DW 3.2.2017)

137

Muita merkittäviä muutoksia oli hoitoaikaan perustuva asiakasmaksu, joka päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2017 alusta koko kaupungissa. Yksityisen hoidon
kuntalisä laskettiin 1.3.2016 alkaen 80 euroon kuukaudessa (Kv 17.12.2015 § 102). Lisäksi uuden valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
pohjalta laadittiin oma Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja se otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Toiminnan tavoitteista
Varhaiskasvatuspalveluilla ei ole tällä hetkellä valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Toimintaa on toteutettu paljolti kaupungin palvelujen järjestämisohjelman
mukaisesti, jossa päälinjauksia ovat asiakaslähtöisyys,
monialaisuus, monikanavaisuus, ja monituottajuus.
Varhaiskasvatuspalveluissa on muun muassa vahvistettu kuntalaisasiakkaiden roolia palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, mahdollistettu yksityisen
palvelutuotannon myötä perheille vaihtoehtoja, kehitetty sähköistä asiointia ja toteutettu sopimusohjausta kumppanuussopimuksilla.
Vastuualueen omissa tavoitteissa periaatteena on tarjota palveluita lapsille ja lapsiperheille monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lähinnä sillä tarkoitetaan
maksutonta avointa varhaiskasvatusta tai maksullista
osapäivähoitoa. Periaatteena on lisäksi, että mahdollisimman monelle lapselle mahdollistetaan varhaiskasvatuspalvelut. Tavoitteita on toteutettu seuraavasti:
1. Avoimen varhaiskasvatuksen suhteellista osuutta on
pystytty nostamaan vuosittain. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli joulukuussa yhteensä 1 828 lasta (25,9 %). Avoin kerhotoiminta on ollut maksutonta
1.8.2013 alkaen ja se jatkuu toistaiseksi maksuttomana. Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluja myös palvelutakuupoissaolon aikana, esimerkiksi joulukuussa 2016 palvelutakuulla oli 584 lasta.
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Avoimen varhaiskasvatustoiminnan piirissä olevien
suhde päivähoidon piirissä oleviin 2013–2016
2013

2014

2015

2016

22,8

24

24,7

25,9

Vuosilta 2013–2016 joulukuun tiedot.

2. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta on kasvatettu vuosittain, mutta se on saatu pidettyä sovitussa 35–
40 %:ssa. Yksityisen palvelun osuus oli loppuvuodesta
38,3 %. Sen osuutta kasvattamalla varhaiskasvatuspalvelut on pyrkinyt palvelujen monipuolistamiseen,
kaupungin investointikulujen vähentämiseen ja myös
tuottavuuden lisäämiseen.
Yksityisessä hoidossa olevien suhde kunnallisessa
hoidossa oleviin vuosina 2013–2016

3. Taloudessa tunnusluku euroa/lapsi on kasvanut
vuodesta 2013, kun tavoitteena on ollut, että se olisi aina pienempi kuin edellisen vuoden kustannuskehitys, vaikka toimintaan osallistuvien lasten määrä
(peittävyys) kasvaa. Kustannuksissa oli kasvua vuosien 2014–2015 välillä, 2,3 %. Vuonna 2016 kustannukset kasvoivat 2,2 %.
Kunnan järjestämän ja tukeman päivähoidon kustannukset 10 kk– 6-vuotiasta kunnan asukasta kohde
8 200

7 802

7 800

7 635

7 600
7 400

7 624

Kustannukset
päivähoitoikäistä
kohden (€)

7 585

7 301

Lin. (Kustannukset
päivähoitoikäistä
kohden (€))

7 200

2013

2014

2015

2016

7 000

26,7

30,7

37,2

38,3

6 800

Vuosilta 2013–2016 joulukuun tiedot.

7 970

8 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *

Luvut ovat deflatoituja lukuja (kuusikkoraportti päivähoito),
* vuoden 2016 alustava tieto (varhaiskasvatuspalvelut)

Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden ja lasten määrä 2013–2016
Kunnallinen päiväkotihoito

2013

2014

2015

2016 *

Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset
laskennallista lasta kohden (€)

9 363

9 535
(muutos ed. vuoteen
+1,8 %)

9 777
(muutos ed. vuoteen
+2,5 %)

9 941
(muutos ed. vuoteen
+ 1,7 %

Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa (kpl)

7 688

7 520
(muutos ed. vuoteen
-168 lasta)

7 356
(muutos ed. vuoteen
- 164 lasta

7 055
(muutos ed. vuoteen
-301 lasta

*Vuoden 2016 tiedot ovat varhaiskasvatuspalveluista saatuja alustavia tietoja. 			

Laskennallinen lapsi on kunnallisen päiväkotihoidon kustannusten vertailussa ja henkilöstön suhteuttamisessa käytettävä lasten määrä, jossa otetaan huomioon päivähoitoasetuksen määrittelemä eri-ikäisten ja eri ajan
päiväkotihoidossa olevien lasten määrä yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelevää työntekijää kohden.
Palvelusetelijärjestelmän kustannukset ja palvelun piirissä olevat lapset 2013–2015
(Kuusikko-raportit 2013–2015, * vuosi 2016 alustavat tiedot)
Palvelusetelijärjestelmän kustannukset
ja lapset palvelun piirissä olevat lapset
Palvelusetelijärjestelmän kustannukset lasta
kohden (€)
Palvelusetelijärjestelmän kustannukset (€)

Lapsia palvelusetelijärjestelmän piirissä

2013

2014

2015

2016*

5 866

6 541
(muutos ed. vuoteen
+11,5%)

6 775
(muutos ed. vuoteen
+3,6%)

7 056
(muutos ed. vuoteen
+4,1%)

13 374 364

17 086 177
(muutos ed. vuoteen
+ 27,8 % )

21 103 059
(muutos ed. vuoteen
+23,5 %)

22 408 589
(muutos ed. vuoteen
+6,2 %)

2 280

2 612
(muutos ed. vuoteen
+332 lasta)

3 115
(muutos ed. vuoteen
+503 lasta)

3 176
(muutos ed. vuoteen
+61 lasta)

* vuoden 2016 tiedot alustavie tietoja (varhaiskasvatuspalvelut)
Sisältää sekä perhepäivähoidon että päiväkotihoidon palvelusetelijärjestelmän kustannukset
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Palvelusetelijärjestelmän kustannukset eivät ole suoraan verrattavissa Kuusikko-raporteissa esitettyihin
kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin, koska
palvelusetelillä järjestetyssä palvelussa asiakkaat maksavat oman osuutensa palvelusta (asiakasmaksu) suoraan palvelun tuottajalle. Kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin sisältyy asiakasmaksun osuus.
4. Varhaiskasvatuksen palveluiden peittävyys on kasvanut tasaisesti kolmen viime vuoden aikana tavoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen peittävyydellä
tarkoitetaan prosenttiosuutta 0–6-vuotiaista lapsista,
jotka ovat varhaiskasvatuksen piirissä. Palvelujen peittävyysprosentti oli 71,1 % joulukuussa 2016.
Peittävyys % vuosina 2013–2016

71,4

71,2

72,5

73

69,7

70,2

70,8

71
63,8

50,2
48,8

68

68,09

69,5

69,6

63,8

65,2

65,8

65,3

71,9

71,1

67,8

69

69,7

69,3

63,5

66,7

67,6

68,1

66,8

61,3

64,4

65,5

66,1

65,6

Elo

Syys

64,2

47,4

40
37,1

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä
2013

70,8

40,4
36,2

54,2
47

63,8

69,9

67,4

72

2014

2015

Loka Marras Joulu

2016

Lähde: varhaiskasvatus 16.2.2017 (DW 3.2.2017)

Palveluja on kehitetty myös poikkitoiminnallisilla ja
ennaltaehkäisevillä toimintatavoilla. Esimerkkinä Lapset puheeksi -menetelmä, jonka mukaisia keskusteluja
käytiin yhteensä 258. Lasten arkiliikuntaa on vahvistettu hyödyntämällä Liikkuva-varhaiskasvatus- ja Liikkuva koulu-hankkeissa luotuja käytäntöjä. Lisäksi on kehitetty uusia arkiliikuntaa ja hyvinvointiaktiivisuutta
vahvistavia toimintamalleja. Paljon palveluita tarvitsevien lapsiperheiden tueksi on toteutettu hyvinvoinnin
integroitu palvelumalli (Hitti), jossa syntyviä käytäntöjä tullaan hyödyntämään palvelujen kehittämisessä.

%). Sen sijaan palveluiden kustannuksissa päivähoitoikäistä kohden on nousua vuodesta 2013.
Kunnan järjestämän päivähoidon kustannukset
asukasta kohden ja päivähoitoikäistä kohden
2013–2016
Varhaiskasvatuksen
kustannukset
Varhaiskasvatuksen
palvelut asukasta
kohden (€)
Varhaiskasvatuksen
palvelut päivähoitoikäistä
kohden (€)

2013

2014

2015

2016

645

641

643

tiedot
puuttuvat

7 504

7 583

7 802

7 970

Kunnallisten päiväkotien kustannusrakenne vaihtelee
muun muassa tukipalvelujen erilaisesta järjestämistavasta johtuen. Oulussa kustannukset laskennallista
lasta kohden ylittävät kuusikkokuntien keskiarvon tilakustannuksissa ja muissa kustannuksissa, joita ovat
muun muassa ICT-kustannukset. Ateriapalveluiden
kulut olivat Oulussa alhaisimmat. Kuutoskaupunkien
kunnallisen päiväkotihoidon kokonaiskustannukset
laskennallista lasta kohden olivat keskimäärin 9 896
euroa vuoden 2015 lopussa. Oulussa kustannukset
olivat 9 777 euroa.
Kustannukset menolajeittain kunnallisen
päiväkotihoidon laskennallisen lapsen
vuosikustannuksista 2015
12 000 €
10 000 €
8 000 €

1902

1669

423

346
1225

1556

6 000 €
4 000 €

6803

1351
200

1499
364
958

1232

6641

6598

Espoo

Vantaa

7663

1253
372

1708
622

1598
373
1266

1356

1124

6000

6323

6658

Tampere

Oulu

Kuusikko

2 000 €
0€
Helsinki

Turku

Henkilöstökustannukset

Tukipalvelujen kustannukset

Muut kustannukset

Tilakustannukset

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut

Tuloksellisuuden osa-alueiden tarkastelua

ja kustannukset vuonna 2015, s.9

Taloudesta

Tuottavuudesta

Taloudellisuutta kuvaavia mittareita ovat tyypillisesti
yksikkökustannushinnat: kustannukset asukasta kohden ja kustannukset päivähoitoikäistä kohden. Yleisenä havaintona todetaan, että kustannuskehityksessä
on nähtävissä hidastumista, jopa laskua kustannuksissa asukasta kohden vuosien 2013–2014 välillä (-0,6

Oulun kaupungissa on korostettu tuottavuuden lisäämisen keinona palvelurakenteen uudistamista kustannustehokkaammaksi ja sähköisten palveluiden sekä
toiminnan kehittämistä. Varhaiskasvatuksessa rakennemuutosta on toteutettu tavoitteiden mukaisesti ja
sähköistä asiointia ja asiakaslaskutuksen automati-
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sointia on viety eteenpäin. Tuottavuuteen vaikuttavat
kuitenkin varhaiskasvatuksessa monet muutkin asiat,
kuten asiakastyytyväisyys, työhyvinvointi, henkilöstömitoitus, hoidettavat lapset ja tilojen käyttöaste, joita

on havainnollistettu alla olevassa kuvassa. Perinteisesti Oulun varhaiskasvatuspalveluissa on myös seurattu tuottavuudessa 0–6-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvaa
kustannusten nousua, jota tarkasteltiin edellä.

Päivähoidon tuottavuuden arviointia liikennevaloin

TUOTTAVUUS

Asiakastyytyväisyys

Tilakustannukset,
ruokailukustannukset,
henkilöstökustannukset

Toiminnan
kustannustehokkuus

Toiminnan laatu
Työntekijöiden
sairauspoissaolot

Hoidettavat lapset
(monikulttuuriset erityishoitoa
vaativat, eri ikäiset)

Henkilöstömitoitus

Tilojen käyttöaste
Työntekijöiden
hyvinvointi

Lähde: Jääskeläinen 2011 (alkuperäisestä kuviosta mukaillen)

Asiakastyytyväisyyskyselyitä tehdään varhaiskasvatuspalveluissa säännöllisesti. Myös lasten näkemyksiä on
joissakin kyselyissä kartoitettu (esim. kerhotoiminta). Asiakkaat ovat keskimääräisesti olleet tyytyväisiä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluihin.
Varhaiskasvatuspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyt (tiivistelmä) vuosilta 2013–2016
Asiakaskysely

Palaute

Asukastyytyväisyyskysely (2013)
kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaille

Kehitettävää: henkilökunnan tavoitettavuuteen, sähköisiin
palveluihin, päiväkotien tiloihin ja piha-alueisiin.

Laaja asiakaskysely (2015)
koko sivistys-ja kulttuuripalveluita koskeva asiakaskysely

Kehitettävää: sähköiset palvelut, viestintä ja lasten ja huoltajien
osallisuuden lisääminen.

Kohdennettu asiakaskysely (2015)
avoimen varhaiskasvatuksen palveluista, johon vastasivat sekä
lapset että vanhemmat

Kehitettävää: liikunnan lisääminen, kerhot, jotka painottuvat
ulkoiluun, luontoon ja musiikkiin.

Kesäpäivystyksen asiakaskysely (vuosittain)

Kesäpäivystyksen asiakaspalautetta käytetään toiminnan
kehittämiseen.

Asiakaskysely (2015)
hoitoaikaperusteisesta asiakaslaskutuksesta

Kehitettävää: hoitoajan varaamisessa oli esiintynyt jonkin verran
ongelmia.

Lähde: Varhaiskasvatuspalvelut 31.10.2016
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Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 -asukastyytyväisyystuloksissa (n=511, ka 3,82) lasten päivähoitoa piti 44
% vastaajista hyvin hoidettuna. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus oli noussut yhdeksän prosenttiyksikköä.
Lasten päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely kuusikkokunnissa tehtiin vuonna 2015. Sen mukaan kaupungin varhaiskasvatuspalvelu on ollut asiantuntevaa,
vastannut odotuksia ja kohtelu päivähoitopaikoissa on
ollut asiallista. Lisäksi vanhemmat ovat saaneet riittävästi tietoa ja neuvontaa sekä voineet osallistua palvelun suunnitteluun ja arviointiin. Kyselyn perusteella
palveluilla oli koettu olevan myös positiivinen vaikutus
vastaajan elämäntilanteeseen. Vastausten numeeriset
arvot vaihtelivat 3,6–4,4 välillä (asteikko 1–5). Kyselyn
kohteena olivat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
asiakkaat. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 374 henkilöä.
Asiakastyytyväisyyttä on tarkasteltu myös kanteluiden ja oikaisuvaatimusten perusteella. Vuonna 2013
Aluehallintovirastolle tehtiin yksi, vuonna 2014 ei
tehty yhtään ja vuonna 2015 tehtiin kolme valitusta. Varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta huolimatta lautakuntaan asti meneviä valituksia varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta tehtiin ainoastaan 1 vuonna
2016. Valituksia on vähän suhteessa lasten määrään.
Työhyvinvoinnilla on merkitystä sairauspoissaoloihin
ja siten vaikutukset ulottuvat toiminnan kustannustehokkuuden kautta tuotavuuteen. Lisäksi työhyvinvoinnilla katsotaan olevan suora vaikutus toiminnan
laatuun. Varhaiskasvatuspalveluissa sairauspoissaoloprosentti oli tammi–kesäkuun välisenä aikana 5,0 %,
kun se edellisenä vuonna oli vastaavana aikana 5,4 %.
Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna sairauspoissaolot
ovat vähentyneet.
Sairauspoissaolo (%) 2013–2016
Sairauspoissaolo (%)

2013

2014

2015

(9)2016

Vakinaiset

5,6

5,8

5,1

5,1

Tilapäiset

3,7

3,8

3,5

3,4

Lähde: Varhaiskasvatuspalvelut DW 31.12.2016

Työhyvinvoinnin kehittämistyölle on asetettu Kunta10-kyselyn pohjalta konkreettiset tavoitteet. Kyselyn
pohjalta oli tehty myös suunnitelmia ja toimenpiteitä
työyhteisöissä aiempaa enemmän. Hyvinvointi onkin
noussut vuoden 2016 tulosten mukaan monella osaalueella, esimerkkinä työyhteisötaidot ja johtaminen,
joissa mittarit ovat menneet parempaan suuntaan.

Kunta10–kyselyn tulokset vuosilta 2012–2016
varhaiskasvatuspalveluissa liikennevaloin
Kunta10
kyselyn
mittarit

2012

2014

2016

Mittarin
kehitys

Oulun
kaupunki
2016

TYÖ-mittarit

52

42

38

38

TYÖYHTEISÖmittarit

65

69

73

57

JOHTAMISEN
mittarit

56

63

64

49

TYÖSSA
JAKSAMISEN
mittarit

63

60

58

48

Kunta10
-kokonaissijoitus

35

48

58

63

Kehityskeskustelun esimiehensä kanssa oli käynyt
varhaiskasvatuspalveluissa 68,2 % henkilöstöstä kuluvan vuoden aikana. Taso oli palvelualueen tasoa (58,8
%) korkeampi, mutta tavoite on 100 %:ssa.
Henkilöstömitoituksen perusta määritellään varhaiskasvatuslaissa ja päivähoitoasetuksessa. Oulussa on lisäksi palkattuna (yli lain minimivaatimuksen) jokaista
viittä lapsiryhmää kohden yksi niin sanottu sisäinen
koulutettu varahenkilö korvaamaan lyhytaikaisia poissaoloja ryhmissä. Päiväkodinjohtajat ovat hallinnollisia
johtajia ja heitä ei lasketa lapsiryhmien kasvatushenkilöstöön. Näiden lisäksi Oulussa on noin 89 vakinaista avustajaa tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen ja
työllistämisvaroin 18 oppisopimuskoulutuksessa olevaa henkilöä ja 11 muuta työllistettyä. Avoimessa
varhaiskasvatuksessa ei ole lakisääteistä mitoitusta.
Oulussa mitoituksen pohjana käytetään 13 lasta/koulutettu työntekijä. Alle kolmevuotiaiden määrä vaikuttaa vähentävästi ryhmäkokoon. Yleisesti ryhmissä on
15–20 lasta ja kaksi koulutettua työntekijää.
Kaikkien päiväkotien lakisääteistä mitoituksen toteutumista seurataan varhaiskasvatuksessa vastuualuetasolla, kuukausitasolla ja alueittain. Perhepäivähoidossa ei ole samanlaista seurantaa, koska ryhmässä
on sijoitettuna vain lainmukainen lapsimäärä, 4 lasta. Ryhmän lapsiluku ei voi koskaan ylittyä. Mittarina
päiväkodeissa on paikalla olleiden lasten suhde paikalla olleeseen koulutetun henkilöstön määrään päivän keskiarvona (ks kuva alla). Jos suhdeluku on 100,
niin lapsia ja koulutettua henkilöstöä on lain mukainen määrä. Jos suhdeluku alittuu, niin henkilöstöä on
enemmän kuin laki edellyttää. Mainittu suhdeluku lasketaan päiväkodeittain, ei ryhmittäin.
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Päiväkotien suhteutetut käyttöasteet vuosina
2013–2016

94,43
91,22

92,56

92,81

96

93,5

90,61
195,05

96,9

89,8

77

78,12
91,84

91,6

97,15

91,78

96,73

91,77

90,5

92,3

86,22

93,88

91,99

75,83
72,13

91,3

92,28

90,97

95,3

72,16

93,15

93,22

91,57

12%

54,92

Tammi

86,87

Helmi

84,04

Maalis

90,49

89,04

Huhti

Touko
2013

72,25

Kesä
2014

55,58

Heinä
2015

77,42

92,1

88,17

92,91

91,8

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

2016

Palkallinen työpanos 2013–2016
2014

7,4 %

8%
6%

Asetettuja henkilöstövähennystavoitteita ei ole pystytty saavuttamaan täysimääräisesti vuonna 2016. Syynä
on kasvanut palvelutarve, mikä on vaatinut lisähenkilökuntaa säästötavoitteita enemmän. Tavoitteena
oli toteuttaa henkilöstön työpanoksen vähentäminen
subjektiivisen päivähoidon oikeuden lakimuutoksella.
Lisäksi on pyritty hyödyntämään eläköitymistä. Palkallinen työpanos on laskenut pidemmän aikavälin tarkastelussa.

2013

10%

8,0 %

7,6 %

6,7 %

Elokuu 2015 käyttöaste 75,83 varhaiskasvatuslain muutos: ryhmäkokosäädös-kolmen kasvattajan ryhmät 1.8.2015
Elokuu 2016 käyttöaste 77 varhaiskasvatus-oikeuden ja yli 3-vuotiaiden suhdelukujen muutos

Henkilöstö

Tukea tarvitsevien lasten osuus kunnan
järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olleista
lapsista joulukuussa 2015

82,11

72,25

84,43

malle lapselle, mutta muihin kuusikkokuntiin verrattuna Oulussa ei ole integroituja erityisryhmiä. Tukea
tarvitsevien lasten osuus kunnallisen päivähoidon lapsista oli kuutoskunnissa keskimäärin 6,9 %. Oulussa se
oli 5,6 %.

2015

2016

Vakinaiset

1 324

1 320

1 309

1 302

Tilapäiset

433

371

352

333

Yhteensä

1 757

1 691

1 662

1 635

Harva oululainen erityislapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa. Kunnalliseen päivähoitoon otetaan
kaikki lapset, mutta yksityinen voi valita lapsia. Oulussa erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten työskentelee alueilla varhaiserityisopettajia. He työskentelevät myös tukea tarvitsevien lasten kanssa. Oulussa
on käytössä myös avustajan tuki yhdelle tai useam-

0,002

0,019

0,019

0,003

6,4 %

6,9 %
5,6 %

0,001

0,015

0,013
0,002

4%
2%

0,011

0,001

0,069
0,047

0,052

Helsinki

Espoo

0,064

0,058

0,054

0,055

Oulu

Kuusikko

0%
Vantaa

Turku

Tampere

Ostopalvelu-ja palvelusetelipäivähoito, muut tukea tarvitsevat lapset
Ostopalvelu-ja palvelusetelipäivähoito, lapset joilla rak.tukitoimia
Kunnallinen päivähoito, muut tukea tarvitsevat lapset
Kunnallinen päivähoito, lapset joilla rak.tukitoimia

Lähde: Varhaiskasvatuspalvelut 31.10.2016

Varhaiskasvatuksessa ei ole tilojen käyttöasteeseen
seurantamittaria. Vastuualueella on lisätty tilojen iltakäyttöä. Ajatuksena on ollut, että tiloja ei suljeta kuntalaisilta. Perheet voisivat myös iltaisin käyttää
päiväkoteja ja päiväkotien pihoja. Tilojen käyttöä on
pyritty tällä tavalla tehostamaan.

Vaikuttavuudesta ja laadusta
Vaikuttavuudessa on tarkasteltu varhaiskasvatuksessa seurattavien tunnuslukujen toteumista, henkilöstön koulutuspäivien ja pätevän henkilöstön määrää sekä palvelujen saatavuutta. Eri hankkeet liittyvät
myös monella tapaa varhaiskasvatuksen vaikuttavuuteen. EU:n taholta on asetettu laatuvaatimuksia, joihin
myös Suomi on sitoutunut.
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Varhaiskasvatuksen tunnusluvut vaikuttavuuden näkökulmasta vuosina 2013–2016
Tunnusluvut

12/2013

12/2014

12/2015

12/2016

Kevyempi palvelurakenne:
Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuvien prosenttiosuus kasvaa
edelliseen vuoteen verrattuna

22,8

24

24,7

25,7

Monituottajamallin laajentaminen:
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus

26,7

30,7

37,2

38

Palvelujen peittävyys

65,6

66,8

69,2

71.8

Esiopetukseen osallistuvat % 6-vuotiaiden ikäluokasta

97,8

97,8

96,1

99,5*

Palvelutakuulla olevien lasten määrä

443

466

517

584

Kestävän kehityksen periaatteen toteuttaminen:
Vihreä Lippu-päiväkoteja

29

33

34

37*

Lähde varhaiskasvatuspalvelut 31.10.2016
* tilanne 9/2016

Yksilöihin liittyvä varhaiskasvatuksen vaikuttavuus on
vaikeasti mitattavissa, sillä vaikutukset näkyvät vasta
10–20 vuoden päästä. Vaikuttavuutta koskevat tutkimukset ja suositukset painottavat sitä, ettei mikään
yksittäinen laatutekijä ratkaise, vaan varhaiskasvatuksen laatutekijöiden kokonaisvaikutus on merkityksellinen. Keskeisiksi laatutekijöiksi on todettu henkilöstön
koulutus ja osaaminen. Myös henkilöstön työoloilla ja
ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksilla on tärkeä
merkitys varhaiskasvatuksen laadulle ja vaikuttavuudelle. Tukea tarvitsevat lapset ohjautuvat useimmin
kunnalliseen päivähoitoon ja siksi henkilöstön koulutuksella ja osaamisella on iso merkitys.
Varhaiskasvatuksessa koulutuspäiviä oli vuonna 2016
henkilöstöllä yhteensä 2 182, mikä on 1,9 päivää henkilöä kohden. Tavoite on ollut 3 päivää eli siihen nähden toteuma jää hieman alhaiseksi. Eniten koulutuspäiviä on päiväkodin johtajilla 4,2–6,4 päivää henkilöä
kohden vuodessa. Tämä oli ainoa ammattiryhmä, jolla koulutus on toteutunut joka vuosi tarkastelujaksolla
2013–2016 tavoitteiden mukaisesti. Huomioitava kuitenkin on, että koulutusten sisältö jaetaan päiväkodeissa henkilöstölle ja johtajat kouluttavat päiväkodin
henkilöstöä. Koulutuspäivien määrä on neljän vuoden
tarkastelujaksolla pysynyt hyvin paljolti samanlaisena.
Henkilöstön pätevyydestä on pidetty huolta ja koulutettua henkilöstöä on ollut saatavilla. Varhaiskasvatuspalveluissa vuosien 2013–2016 välillä pätevyys koko henkilöstössä on vaihdellut 97,5–99,0 %:in välillä.
Varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset vaikutukset toteutuvat siten, että lapsen huoltajilla on mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen työelämään
ja tulojen ansaintaan. Varhaiskasvatuksessa on pääsääntöisesti pystytty käsittelemään kiireelliset päivähoitohakemukset kahdessa viikossa ja kiireettömät

neljässä kuukaudessa. Vuodenvaihteessa tavoite ei
täysin toteutunut ja nyt keväällä 2017 huhti–toukokuussa tilanne näyttää samanlaiselta. Myös ne kotona
olevat lapset (20h varhaiskasvatusoikeus), jotka hakevat hoitopaikkaa, ovat joutuneet jäämään jonotuspaikoille. Jonotuspaikalle on jouduttu jäämään varsinkin
silloin, kun hoitopaikka on kuljetusmatkan päässä.
Vuosina 2013–2016 on toteutettu useita eri hankkeita, jotka liittyvät monella tavoin varhaiskasvatuksen
vaikuttavuuden teemaan. Liikkuva varhaiskasvatus
-hankkeella (2012–2015) on vahvistettu liikunnan sisältöjä osaksi jokaisen lapsen varhaiskasvatuspäivää.
TiEsi - ja Välkyt kutoset -hankkeilla on tutkittu tieto- ja viestintätekniikan käyttöä pedagogiikan työvälineenä sekä vahvistettu henkilöstön osaamista tieto- ja
viestintäteknologiassa. Osallisuuden voima -projektissa on vahvistettu lasten mahdollisuuksia osallistua
vuorovaikutuksessa muiden kanssa varhaiskasvatustoiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen
ja arviointiin. Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta
ja kielirikasteisuus -toimintaa on kehitetty hankkeiden kautta. Mentoritoiminnalla tuetaan henkilöstön
osaamisen kehittymistä tukea tarvitsevien lasten ryhmissä. Uudistuva varhaiskasvatus-hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikka.
Vuonna 2015 aloitetun Childcare-hankkeen yhtenä teemana on tasa-arvoinen yhteiskunta. Osana tätä tutkimushanketta tutkitaan tasa-arvon kysymyksiä
kuntien varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluissa sekä
lastenhoidon tukien järjestelmiä. VakaVai-hankkeella Oulun yliopiston tutkijaryhmä toteuttaa Valtioneuvoston toimeksiannosta vuosien 2016-2017 aikana
selvityksen varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten kokonaisvaikutuksista.
Laatuvaatimuksia on asetettu myös Euroopan unionin
varhaiskasvatuksen yhteistyön perusteella. EU:n jäsen-
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valtioissa on todettu laadukkaan varhaiskasvatuksen
tuovan mukanaan lukuisan määrän yhteiskunnallista
hyötyä. Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, että
95 prosenttia yli 4-vuotiaista on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä vuoteen 2020 mennessä. Syyskuussa
2016 peittävyys oli Oulussa jo 91,6 %. Esiopetukseen
osallistuu 6-vuotiaiden ikäluokasta Oulussa 99 %.
Oman toiminnan sisältöä ohjaavia asiakirjoja ovat
varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Lisäksi on kokeiltu ensimmäistä kertaa
syksyllä 2016 sisäisen auditoinnin toimintamallia. Si-

säisen auditoinnin huomiot kootaan yhteen ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
Varhaiskasvatuslaki velvoittaa laatimaan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa oleville lapsille henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan
henkilökohtaiset varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmat yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Näiden toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa.

Johtopäätökset
Neljän vuoden ajanjakson arvioinnin perusteella voidaan todeta, että varhaiskasvatuspalveluissa on saavutettu toiminnalle asetetut rakenteelliset tavoitteet, joilla parannetaan tuottavuutta. Vaikuttavuudelle,
laadulle ja henkilöstön hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita on edistetty monin tavoin. Suurten kaupunkien vertailussa Oulussa on tehokkaasti hoidetut varhaiskasvatuksen palvelut.
Taloudessa päivähoidon kustannuksissa on nousua vuosittain. Lisäksi palvelusetelien määrän kasvu on
vaikuttanut varhaiskasvatuksen tuloihin heikentävästi. Talouden suunnittelussa ongelmana on se, että
varhaiskasvatuksen tarvetta on hankala arvioida. Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat usein ensimmäisenä varhaiskasvatuspalveluihin (työllisyys, syntyvyys, muuttoliike). Yhdessä kuukaudessa lasten määrässä voi tulla satojen lasten muutos.
Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät kuten palvelurakenteen uudistaminen ja sähköisten palvelujen ja toiminnan kehittäminen ovat edenneet tavoitteiden suuntaan. Lisäksi seurannassa ovat asiakastyytyväisyyskyselyt, kantelut ja oikaisuvaatimukset. Työhyvinvoinnin kehittämistyölle on asetettu täsmälliset tavoitteet
ja sairauspoissaolot on saatu laskemaan neljän vuoden tarkastelujaksolla. Tuottavuuteen vaikuttavilla tekijöillä ei arvioinnin näkökulmasta ollut kaikille mittareita tai niille tavoitetasoja, jotta tavoitteiden toteutumista olisi mahdollista arvioida täsmällisemmin.
Laki ja asetukset määrittelevät varhaiskasvatuksessa perustan laatuvaatimuksille (ryhmäkoko ja henkilöstön määrä). Sen lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa on pidetty huolta henkilöstön pätevyydestä ja koulutettua henkilöstöä on ollut hyvin saatavilla avoimiin työpaikkoihin. Henkilöstön koulutuspäivien määrä
on jäänyt tavoitetta alhaisemmalle tasolle. Toiminnan laatu on kuitenkin hyvällä tasolla asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella.
Varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden tunnusluvut näyttävät pidemmän aikavälin tarkastelussa kehittyneen positiivisesti. Palvelurakennetta on saatu kevyemmäksi, yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut, samoin palvelujen peittävyys. Esiopetukseen osallistuu 99,5 % ikäluokasta ja palvelutakuulla olevien lasten määrä on kohonnut. Myös ympäristöasiat on huomioitu ja Vihreä-Lippu päiväkotien määrä on
lisääntynyt. Varhaiskasvatuksessa on myös pystytty pääsääntöisesti käsittelemään kiireelliset ja kiireettömät päivähoitohakemukset määräajoissa.
Henkilöstön aikaansaannoskyvyn osa-alueilla on tapahtunut Kunta10 kyselyn mukaan paranemista
työyhteisötaidoissa ja johtamisessa. Sen sijaan epävarmuus työstä on edelleen kasvanut.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
varhaiskasvatuspalveluille asetetut strategiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Palvelurakenne on kehittynyt haluttuun suuntaan: yksityiselle palvelutuotannolle asetettu kasvutavoite on lähes saavutettu ja
avoimen varhaiskasvatuksen suhteellista osuutta on kasvatettu. Tuotavuuteen on pyritty määrätietoisesti
ja vertailussa muihin suuriin kaupunkeihin Oulussa on tehokkaasti hoidetut varhaiskasvatuksen palvelut.
Yksityiselle palvelutuotannolle asetettu 40 %:n katto on miltei saavutettu, ja Oulussa on onnistuttu turvaamaan hyvin perheiden valinnanvapaus. Yksityisten palvelujen osuuden kasvattamista tulee nyt harkita, sillä riskinä on lisätä liikaa yksityisen palvelun määrää lasten määrän pysyessä ennallaan tai vähentyessä seuraavien vuosien aikana. Kustannukset ovat vuosittain nousseet merkittävästi ja yksityisen palvelun
kasvu on vaikuttanut tulokehitykseen heikentävästi.
Kaupungissa tehdyillä päätöksillä on usein vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Näitä vaikutuksia on hyvä tarkastella etukäteen ennen päätöksentekoa. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja erityisesti varhaiskasvatuksen, jossa on asiantuntijuutta lasten asioissa, tulee olla aktiivisesti kehittämässä ja viemässä
eteenpäin lapsivaikutusten arviointia, jotta se tulee osaksi normaalia päätöksentekoprosessia.
Henkilöstön pätevyydestä on pidetty huolta, ja koulutettua henkilöstöä on ollut hyvin saatavilla varhaiskasvatuspalveluihin. Ryhmäkokojen suurentamisen seurauksena päiväkodeissa korostuu kasvatushenkilöstön osaaminen, jolloin henkilöstön koulutustason ylläpitäminen ja nostaminen ovat jatkossa entistäkin
tärkeämpiä. Tavoitteena ollut kolme koulutuspäivää henkilöä kohden vuodessa ei toteudu.
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5.4

Liikuntapalvelut

Arvioinnin kohteena oli sivistys- ja kulttuuripalveluista liikuntapalveluiden vastuualue. Tavoitteena on
tarkastella liikuntapalveluiden tuloksellisuutta (talous, vaikuttavuus, laatu ja henkilöstöasiat) kriteereinä
liikuntapalveluille asetetut tavoitteet.

Liikuntapalvelut on sivistys- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuudessa pieni toimija; toimintakatteen prosenttiosuus koko palvelualueen toimintakatteesta on noin
5 %. Liikunnalla on kuitenkin iso merkitys kaupunkilaisten liikunta-aktiivisuudelle ja liikunta koetaan tärkeänä etenkin kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveyden
ylläpidolle.
Kuntien liikuntapalveluita ohjaa liikuntalaki, joka on
suhteellisen väljä eikä säätele kuntalaisille tarjottavien
liikuntapalvelujen tasoa ja sisältöä. Kunnat voivat itse
määritellä palvelujen sisällön ja tason sekä tavat, joilla
ne huolehtivat liikuntapalvelujen järjestämisestä. Tämä korostaa kunnan omaa strategista näkemystä eri
väestöryhmien palvelutarpeista ja palveluiden tuottamisen tavasta.
Oulun kaupunkistrategian 2020 linjauksiin on kirjattu
tavoite liikunnallisen ja terveen elämäntavan vahvistumisesta. Kaupunginhallitus kohdensi vuonna 2014
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen terveysliikunnalla 135 000 euroa. Vuonna 2015 kaupunginhallituksen osoittamalla 100 000 euron määrärahalla toteutettiin muun muassa Koko kaupunki askeltaa maailman
ympäri -arkiliikuntaa lisäävä liikuntakampanja. Erillisrahan turvin aloitettiin myös alueellisia ikääntyneiden
liikuntaryhmiä, hankittiin laitteistoa kuntalaisten terveyskuntomittauksiin ja toteutettiin alueellisia perheliikuntatapahtumia. Vuonna 2016 kaupunginhallitus
on myöntänyt liikunnan edistämiseen 90 000 euroa.

Toiminnalle asetetut tavoitteet
Liikuntapalveluissa tavoitteena on, että kaupunkilaiset
kantaisivat vastuuta omasta hyvinvoinnistaan entistä
enemmän. Keskeisimpiä tulostavoitteita vuonna 2016
olivat seuraavat
▪▪

edistää lasten, nuorten ja perheiden sekä erityistä
tukea tarvitsevien henkilöiden liikkumista ja turvata ikääntyneiden liikuntaedellytykset sekä terveyttä edistävä liikunta

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

vahvistaa oululaista terveysliikuntaa kansallisena
kärkibändinä
kehittää sähköistä asiointia edelleen ja siten edistää palvelujen saatavuutta ja käytön helppoutta
selvittää erilaisia rahoitus- ja toimintamalleja uuden uimahallin rakentamiseksi
tarkistaa liikuntapaikkojen harjoitus- ja kilpailukäytön vuoronjakoperiaatteet

Liikuntapalveluissa valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden paraneminen ja liikunnallisen terveen elämäntavan vahvistuminen. Tavoitteen toteutumista mitataan
TEA-viisarilla, joka kertoo, miten kunnan päätöksentekoprosessissa ja väestön terveysseurannassa on kiinnitetty huomiota terveyden edistämiseen (ks. kappale
Terveydenedistämisaktiivisuus)

Tuloksellisuuden osa-alueiden
tarkastelua liikuntapalveluissa
Taloudesta
Oulussa ylläpidetään liikuntapalveluja vuosittain noin
25 miljoonalla eurolla. Kustannuksista suuri osa 5,9
miljoonaa euroa (23 %) kohdistuu liikuntapaikkojen
hoitoon ja kunnossapitoon. Oulun teknisen liikelaitoksen vastuulla on puistojen ja liikuntapaikkojen jatkuva
ylläpito. Liikuntapaikkojen hoitoa ostetaan myös yksityisiltä toimijoilta ja yhdistyksiltä. Liikuntapalveluilla ei
ole omia tiloja ja toinen iso kuluerä (noin 38 %) koostuu Oulun Tilakeskukselle maksettavista vuokrista 9,5
miljoonaa euroa. Kiinteistökulut ovat noin 3 ja henkilöstökustannukset noin 2 miljoonaa euroa. Avustuksia
vuodeksi 2016 budjetoitiin noin 0,6 miljoonaa.
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Kuntoreitit ja hiihtoladut
• kuntoreitit ja hiihtoladut, joilla
sekä talvi-että kesäkäyttöä		n. 200 km
• hiihtoladut, joilla vain talvikäyttöä n. 150 km
• moottorikelkkareitit (Oulunseutu) n. 300 km
Kentät ja kaukalot
• jäädytettävät kentät
• kaukalot
• pallokentät, joista
tekonurmikenttiä
nurmikenttiä
kivituhkakenttiä

96 kpl
30 kpl
130 kpl
27 kpl
26 kpl
77 kpl

Liikuntalaitokset ja -salit
• uimahallit
• jäähallit
• muut liikuntahallit
• koulujen liikuntasalit
• kuntosalit

3 kpl
3 kpl
8 kpl
83 kpl
13 kpl

Uimarannat
• talviuintipaikat
• uimarantoja

1 kpl
25 kpl

Osittain tämä johtuu siitä, että kunnan liikuntapaikoissa on jo jonkin aikaa ollut näkyvissä asiakasprofiilin
muutos. Senioreiden käyntimäärät kasvavat vuosittain, kun taas liikuntalaitosten kokonaiskävijämäärät
eivät ole enää nousseet. Yksityisten kuntosalien ja
muiden liikuntapalvelutuottajien määrä on kasvanut
ja niiden tarjoamat liikuntapalvelut ovat kiinnostaneet
erityisesti työikäisiä. Tämä vaikuttaa suoraan liikuntapalvelujen tulokertymään.

Liikuntapalvelujen kokonaiskustannukset ovat kääntyneet nousuun vuonna 2016 tilinpäätöstietojen perusteella, €/asukas mitattuna.
Liikuntapalveluiden kokonaismenot euroa/asukas
2014–2016
124

Liikuntapalvelujen tulot koostuvat suurelta osin asiakasmaksutuotoista 2,5 ja vuokratuloista 1,9 miljoonaa
euroa (tilojen vuokraus ulos). Tuloja kertyy vuosittain
noin 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 tuloja kasvatettiin liikuntapalveluissa korottamalla asiakasmaksuja. Tästä huolimatta tulotavoitteesta jäätiin jonkin verran tilinpäätöksessä 2016.

Liikuntapalvelujen vertailua toisiin suuriin kaupunkeihin vaikeuttaa se, että liikuntapolitiikkaa toteutetaan
kaupungeissa eri tavoin. Kuusikkovertailussa Oulussa
on alhainen avustusten määrä, mutta siinä ei huomioida sitä tukea, mikä annetaan Oulussa maksuttomien käyttövuorojen muodossa urheiluseuroille. Käyttötuotot pitävät sisällään kunnan perimät pääsymaksut
ja muut käyttömaksut liikuntapaikoista. Oulun käyttötuotoissa ovat mukana isojen hallien vuokratulot, vaikka tulokertymä muutoin on melko alhainen (edullinen
seniorikortti ja maksuttomat alle 18-vuotiaiden ryhmien harjoitus- ja kilpailuvuorot). Investoinnit jäävät
vertailussa alhaiselle tasolle asukasta kohden, vaikka
ne kohosivat 7,9 eurosta (2014) 17 euroon.

123,74
123,21
122,91

123

122
2014

2015

2016

Oulun kustannukset kuusikkokuntiin nähden liikuntapalveluissa (tiedot vuodelta 2015)
Kunta

Investoinnit
(€/asukas)

Käyttökustannukset
(€/asukas)

Käyttötuotot
(€/asukas)

Avustukset
(€/asukas)

Nettokustannukset
(€/asukas)

Espoo

107,7

144,2

17,3

13,1

127,0

Helsinki

24,8

165,1

33,5

26,2

131,5

Oulu

17,0

135,4

28,2

2,6

107,2

Tampere

49,3

162,0

24,7

4,7

137,3

Vantaa

19,3

109,6

39,6

3,7

70,0

Lähde: Lipas-tietojärjestelmä (valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä)
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Seurojen tukeminen taloudellisesti
Urheiluseuroja tuetaan Oulussa alle 18-vuotiaiden
ryhmien maksuttomilla harjoitus- ja kilpailuvuoroilla
sekä avustuksilla. Alle 18-vuotiaiden osuus varatuista vuoroista oli 54,5 % vuonna 2016. Liikuntapaikoille
jaetaan vuoroja yhteensä 500 eri tilaan tai tilan osaan.
Varauksia tehdään vuodessa noin 850 000. Hakijoiden toiveiden määrä suhteessa jaettaviin vuoroihin
on moninkertainen. Lajeittain tai lajiryhmittäin eniten
alle 18-vuotaiden varatuista vuoroista kohdentuu jalkapallolle (25 %), salibandylle (13 %) ja voimistelulle
(13 %). Uinnin osuutta ei ole määritelty. Viime vuosien
aikana on ilmennyt jonkin verran piittaamattomuutta
myönnettyjä vuoroja kohtaan ja keväällä 2016 hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa uudet liikuntapaikkojen harjoitus- ja kilpailukäytön vuoronjakoperiaatteet.
Liikuntavuorojen maksuttomuus on vähenemässä
Suomessa. Aiempaa harvemmassa kunnassa lasten
ja nuorten harjoitusvuorot ovat enää liikunta- ja urheiluseuroille täysin maksuttomia. Vuonna 2016 kunnista 61 prosenttia ilmoitti, että koulujen liikuntasalit
ovat maksutta seuratoiminnan käytössä. Vastaava luku kahta vuotta aiemmin oli 65 prosenttia.

Liikuntapalvelun jakamat avustukset 2014–2016
Liikuntapalvelut jakaa avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille sekä muille liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille noin puoli miljoonaa euroa vuodessa.
Suurimmat avustusryhmät ovat tila-avustukset ja toiminta-avustukset. Tila-avustuksilla, joita jaettiin 187
000 euroa vuonna 2016, tasoitetaan tilakustannusten
eroa urheiluseurojen välillä. Osalle seuroista kaupunki voi tarjota edullista tai maksutonta liikuntatilaa, kun
taas jotkut seurat joutuvat ostamaan vastaavaa tilaa
kalliilla yksityisiltä markkinoilta. Näin liikuntapalveluissa maksetaan avustusten muodossa välillisesti myös
osa esimerkiksi yksityisten jäähallien vuokrista. Tilaavustuksen osuus vuosittain on 20–25 % maksetuista
vuokrista. Tila-avustus koskee vain alle 18-vuotiaiden
harjoitus- ja kilpailuvuorojen tilakustannuksia.

Tila-avustuksen (187 000 euroa) jakautuminen
vuonna 2016
ratsastus
3%
kamppailulajit
5%

salibandy
2%
muut
3%

tanssi,voimistelu
7%

tennis, squash
7%
jalkapallo
8%

jääurheilu
65 %

Lähde: Olli Heinonen liikuntapalvelut

Toiminta-avustuksista, joita annettiin 230 000 euroa
vuonna 2016, suurin osa menee yleisurheiluseuroille,
erilaisille palloilulajeille, jääurheiluun ja jalkapalloon.
Tanssi, ratsastus ja luistelu yhdessä tulevat näiden lajien jälkeen. Avustuksia myönnetään myös sellaisille
tapahtumille, joissa kaupunki on mukana esimerkiksi Tervahiihto, suunnistuksen maakuntaviesti ja hiihdon maakuntaviesti.

Liikuntainvestoinnit
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden investoinnit liikuntapaikkoihin talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2017–2018 ovat 5,2 miljoonaa euroa. Investoinneista neuvotellaan vuosittain Teknisen liikelaitoksen ja
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kanssa. Olemassa olevien ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaukseen käytetään vuosittain noin miljoonaa euroa.
Tilakeskuksen omistamien liikuntarakennusten korjausvelka on yhteensä noin 7 miljoonaa euroa (koko
kaupunki 97 milj.€). Korjausvelan määrän arvioidaan
oleva kohtuullisella tasolla etenkin, kun liikuntarakennukset katsotaan suhteellisen hyväkuntoisiksi kuntoluokalla 76 % (Trellum Oulu PTS 2030-raportti). Kuntoluokka kuvaa rakennuksen nykykuntoa suhteessa
tavoitekuntoon.

Vaikuttavuudesta ja laadusta
Arkiliikunnan lisääminen on keskeinen tapa vähentää
liikkumattomuutta. Sitä onkin edistetty hyvin laajalla terveysliikunnan poikkitoiminnallisella yhteistyöllä,
jossa ovat mukana kaupungin kaikki palvelualueet ja
sen lisäksi Puolustusvoimat, ODL, liikuntaklinikka, Ou-
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lun yliopisto, urheilu- ja liikuntaseurat sekä kansanterveysjärjestöt. Kaikki tekevät työtä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Paikallisen yhteistyön lisäksi
tehdään alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä ja noudatetaan valtakunnallisia yhteisiä linjauksia (Muutosta liikkeellä!). Hallituksessa (kh 17.6.2014 §
296) on myös hyväksytty Terveysliikunnan vaikutusten
arvioinnin suunnitelma.
Liikuntapalvelujen tehtävänä on aktivoida oululaisia liikkumaan, siksi liikuntapalvelujen vaikuttavuutta
seurataan muun muassa kuntalaisten liikuntakäyttäytymisen muutoksilla (käyntikerrat) sekä toimilla lisätä
liikunta-aktiivisuutta (terveydenedistämisaktiivisuus).
Liikuntalaitosten käyntikerrat ja alle 18-vuotiaiden
osuus varatuista vuoroista 2013–2016
Käyntikerrat

2013

2014

2015

2016

2 416 730

2 545 955

2 459 643

2 393 701

Ohjatun toiminnan
käyntikerrat

302 257

310 256

308 698

309 156

Alle 18-vuotiaiden
osuus varatuista
vuoroista

55,94 %

52,20 %

53,18 %

54,46 %

Liikuntalaitosten
käyntikerrat

Liikuntalaitosten käyntikerrat 2014–2016 sivistys- ja kulttuuripalvelut kk-raportti, 2014 liikuntapalvelut

Liikuntalaitosten kokonaiskävijämäärä ei ole kasvanut vuoden 2014 jälkeen. Liikuntalaitosten käyntikertoja oli 2 393 701 vuonna 2016, tavoitteena oli 2 500
000 käyntikertaa. Kävijämäärien laskua selittää liikuntalaitosten säästötoimenpiteiden aiheuttamat kesäajan sulut ja työikäisten siirtyminen entistä enemmän
yksityisten palvelujen piiriin. Sen sijaan seniorikorttien
käyntikertoja kirjautui liikuntalaitoksiin vuonna 2016
yhteensä 214 765 kertaa (189 019 vuonna 2015) ja kävijämäärä kasvaa koko ajan.

Liikunnan edistäminen ikäryhmissä
Lasten ja nuorten liikuntaa on edistetty käyttövuoropolitiikalla ja liikuntapalvelujen hinnoitteluperiaatteella (maksuttomat alle 18-vuotiaiden harjoitus- ja kilpailuvuorot, kaupunginvaltuusto 1992). Kaupunki on
myös järjestänyt 13–19-vuotiaille heti koulupäivän jälkeen eri lajien maksuttomia, ohjattuja liikuntavuoroja
(Action-liikuntaa) ja 7–12-vuotiaille on strategiarahalla saatu omaa toimintaa (Junioraction). Näiden lisäksi on järjestetty ns. Kuperkeikka perheliikuntaa sekä
luistelu- ja hiihtokouluja. Lapanen-hankkeessa on kehitetty maksutonta alle kouluikäisten perheliikuntaa.

I love sport -hankkeella luotiin uusia palveluita maahanmuuttajien tarpeisiin. Lisäksi Oulussa on liikunnan
edistämiseen tartuttu muun muassa Liikkuva koulu ja
Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeilla (vuonna 2014).
Esikoululaisille ja ala-asteikäisille on järjestetty jo vuosia uinninopetusta. Uimataitoprosentti on Oulussa
valtakunnallista huippua ja 6. -luokkalaisten uimataitoprosentti on tällä hetkellä 89,2. Uimakoulujen lisäksi järjestetään vauvauinteja ja perhevesileikkikouluja.
Työikäisiin kohdennetuista ennaltaehkäisevistä toimista hyvänä esimerkkinä on työttömien maksuton liikuntakampanja, jolla on ollut tavoitteena vähentää korjaavan työn kasvavia kustannuksia. Muita
kampanjoita ovat olleet Unelmien liikuntakuukausi,
Unelmien liikuntavuosi ja kesäkorttikampanja. Lisäksi
tarjotaan ohjattuja liikuntaryhmiä, yritysliikuntaa (OuluCard-sopimuskäyttö, liikuntasetelit, kaupungin henkilöstöliikunta), liikuntaneuvontaa, kuntotestauksia ja
terveysluentoja työikäisille. Sosiaalisen hyvinvoinnin
palveluiden kanssa on tehty liikuntapalvelujen kanssa
yhteistyötä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyväksi. Erityistä tukea tarvitsevien liikuntaryhmiä järjestetään työikäisille ja näihin on mahdollista hakea myös
liikunta-avustajakortti siihen oikeutetuilla henkilöillä.
Ikääntyneille liikuntapalvelut tarjoaa ohjattua liikuntatoimintaa, liikuntaneuvontaa sekä maksuttomia
päivävuoroja liikuntalaitoksissa. Lisäksi ikääntyneille
järjestetään omia ohjattuja liikuntaryhmiä ja ulkoliikuntapuistojen toivotaan aktivoivan ikäihmisiä liikkumaan. Oulussa on käytössä myös Seniorikortti-niminen palvelukokonaisuus, jolla pyritään vaikuttamaan
siihen, että ikääntyvät selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään. Seniorikortin ikärajaa on alennettu
vuonna 2013 70:stä 65 vuoteen.
Osana maakunnallisen sote-ratkaisun ennakointia
KunnonLähde-toiminta siirrettiin liikuntapalveluihin
hyvinvoinnin palvelualueelta ja liikuntapalvelut on ottamassa vastuuta tämän työn koordinoinnista. KunnonLähde sisältää vertaisohjaajien ohjaamia maksuttomia liikunta- ja toimintaryhmiä yli 65-vuotiaille
oululaisille. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta
on myös jatkossa kuntien tehtävä.

Terveydenedistämisaktiivisuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä TEAviisari osoittaa kunnan terveydenedistämisaktiivisuuden eli kunnan toiminnan asukkaidensa terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan toimialalla kuudella eri osa-alueella. Oulu on Suomen suurimmis-
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ta kaupungeista kärkipaikalla pistemäärällä 92, maan
keskiarvo on 69. Helsingin pistemäärä on 87, Turussa
86, Tampereella 79, Vantaalla 75 ja Espoossa 57.
Liikunnan edistämisen kehitys Oulussa (pisteet*) vuosina 2010–2016
2010

2012

2014

2016

Liikunta

79

87

94

92

Sitoutuminen

66

81

87

98

Johtaminen

87

99

100

100

Seuranta ja tarveanalyysi

76

92

100

80

Voimavarat

70

77

83

81

Osallisuus

86

87

100

100

Muut ydintoiminnat

92

84

92

95

*Pisteet 0-100. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta
osin hyvän käytännön ja laadun mukaista
Aineisto päivitetty 19.01.2017 Tiedot toimitti 271 kuntaa (91 %).

Liikunnan edistäminen on kehittynyt Oulussa myönteiseen suuntaan vuosien 2010 ja 2016 välillä. Keskeisimmät vahvuudet Oulussa ovat tulosten mukaan
liikunnan edistämisen johtaminen ja osallisuus. Osallisuudessa tarkastellaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia liikuntapalveluiden kehittämisessä. Liikunnan edistämisen johtaminen kuvaa muun
muassa liikunnassa työnjakoa ja yhteistyötä, resursseja,
vastuun määrittelyä ja päätösten toimeenpanoa.
TEA-viisarin tuloksista käy ilmi, että Oulussa liikunta
näkyy kaupunkistrategiassa, tavoitteet liikunnan edistämiseksi on sovittu, liikuntapaikkojen maksut ovat
kohtuullisia, liikunta-aktiivisuuden seuranta on säännöllistä, kuntalaiset osallistuvat liikuntapaikkojen kehittämiseen, poikkihallinnollinen työryhmä toimii,
kaupungissa saa liikuntaneuvontaa ja liikuntaryhmiä
on muun muassa urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle jääville nuorille, maahanmuuttajille, painonhallintaa
tarvitseville, toimintaesteisille, työttömille ja ikääntyneille. Myös varhaiskasvatuksen liikuntaa edistävissä
toimenpiteissä on edetty hyvin.
Liikuntapalveluiden mukaan liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa saavutetut hyvät tulokset ovat
pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn seurausta. Päättäjät ovat myös sitoutuneet terveyden edistämisen
aktivointiin. Lisäksi liikuntapalveluissa on pyritty osallistavaan toimintatapaan suhteessa eri sidosryhmiin,
seurakenttään ja asiakkaisiin. Tulos ei olisi mahdollista myöskään ilman monialaista ja poikkitoiminnallista yhteistyötä.

TEA-viisariin kootaan myös TOP 10 lista, joka kuvaa
alueen organisaatioiden keskeisimmät kehittämiskohteet verrattuna koko maan tilanteeseen. Oulussa oli
liikuntapuistoja, lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilupuistoja paljon vähemmän kuin muissa kaupungeissa. Myös
sukupuolten tasa-arvon näkökulma suunnittelussa ja
seurannassa on vielä suhteellisen harvinaista. Liikuntapalveluiden mukaan sukupuolijakauman seurannassa ongelmana on, että siihen ei ole olemassa luotettavaa menetelmää. Sukupuolivaikutusten arviointia on
tehty 2007 ja 2008 silloisessa itsenäisessä liikuntavirastossa.
Liikuntapaikat 2016 (TEA-viisari)
0

25

50

Liikuntapaikat yhteensä

50

Kunnan pallokentät

50

Kunnan jääurheilualueet

50
38

50

Kunnan liikuntasalit

50

62

39

100

Kunnan ulkoilureitit

56

0
51

50
49

Kunnan vesiliikuntatilat allaspinta-ala m2/1000 asukasta
Oulu

100

60

Kunnan kuntosalit

Kunnan liikuntapuistot, lähiliikuntapaikat ja ulkoliikuntapuistot

75

61

Koko maa

Liikuntapaikkojen määrä on jaettu tilastollisen kuntaryhmityksen
mukaan (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat) kolmeen osaan. Esimerkiksi 0 pistettä tarkoittaa, että lukumäärä tilastollisen kuntaryhmityksen sisällä alimmassa kolmanneksessa

Asiakastyytyväisyydestä liikuntapalveluihin
Asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeää asiakkaiden
pysyvyyden varmistamisessa. Liikuntapalveluissa on
tehty useita omia asiakastyytyväisyyskyselyitä muun
muassa liikunta- ja urheiluseuroille, asukkaille, ohjattujen liikuntapalveluiden sekä liikuntalaitosten käyttäjille. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat olleet
hyviä. Myös Arttu2-kuntalaiskyselyssä (2015) ja kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa (2016) kuntalaiset ovat ilmaiseet tyytyväisyytensä niin liikuntapaikkojen hoitoon kuin liikuntapalvelujen saatavuuteen ja
saavutettavuuteen sekä kaupungin tarjoamiin liikunnan olosuhteisiin.
Vuonna 2016 julkaistun eurobarometrin mukaan 79
EU-kaupungin vertailussa Oulu sijoittui ensimmäiselle sijalle asukkaiden tyytyväisyydessä kaupungin tarjoamiin liikunnan olosuhteisiin. Oulussa ollaan eurooppalaisista kaupungeista kaikista tyytyväisimpiä
liikuntapaikkoihin kuten ulkokenttiin ja sisäliikuntahalleihin. Oulun jälkeen tyytyväisimpiä ollaan Reykjavikissa, Helsingissä, Antwerpenissa ja Luxemburissa.
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Sen sijaan tiedottaminen ei tavoita ihmisiä, vaikka liikuntapalveluilla on käytössä useita viestintäkavavia
kuten www-sivut (palautteita 392), facebook (Liikkuva Oulu) ja esitteitä. Lisäksi tiedotetaan lehti-ilmoituksilla, lehdistötiedotteilla, pidetään infotilaisuuksia lajiryhmien kanssa ja järjestetään seuratapaamisia.
Kaupunki- ja kuntapalvelut (2016) asukastyytyväisyystulosten mukaan tiedottamista liikuntapalveluista piti
alle puolet vastaajista hyvin hoidettuna.
Liikuntapalvelut enemmistö oululaisista kokee riittäväksi. Kuitenkin aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) mukaan, riittämättömästi liikuntapalveluja saaneiden osuus koko väestöstä (%) oli
kasvussa. Eniten tyytymättämyyttä ilmeni 20–54-vuotiailla ja tyytyväisimpiä olivat 55–74- sekä yli 75 -vuotiaat.
Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus
(ATH): liikuntapalvelut
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löiden turvallisuuden edistämiseen suosituksia. Lisäksi liikuntapaikoilla on omat laatu- ja hoitosuositukset
ja allasvesillä omat laatuvaatimukset, joita noudatetaan. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on tehty kuntosalien laatuluokitus. Ohjatussa liikunnassa noudatetaan
ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan suosituksia (STM 2004).

Henkilöstöasiat
Liikuntapalveluissa henkilöstömäärä on pieni, 52 henkilöä (54 vuonna 2015). Tavoitteena oli, että henkilöstön määrä ei nouse ja sairauspoissaolojen määrä vähenee. Joulukuun tietojen mukaan henkilömäärä laski
-3,7 % edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen määrä on
noussut 4,9 %:sta 5,3 %:iin, mikä ei vielä kerro työhyvinvoinnin laskusta.
Vuoden 2014 Kunta10-tutkimuksessa liikuntapalvelujen tulokset olivat hyvät verrattuna koko Oulun tuloksiin ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen kokonaistuloksiin.
Tulosten perusteella on nostettu vastuualueen kehittämiskohteeksi kehityskeskustelujen merkittävyyden
parantaminen, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn kohottaminen sekä innovatiivisuuden ja kehittämisen arvostaminen arkityössä. Viimeisimmässä kyselyssä tulokset pysyivät lähes edellisen vuoden tasossa kaikilla
mitatuilla osa-alueilla. Työyhteisötaidot oli arvioitu
hieman alemmas kuin muut mitatut indikaattorit.

Liikuntapaikkarakentaminen

Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi palveluita 12 viime kk aikana (sisäliikunta ja ulkoliikuntapalvelut)?"

Liikuntapalveluihin tehdään oikaisupyyntöjä vähän.
Vuonna 2016 on tehty yksi oikaisupyyntö Oulun kaupungin myöntämien jäävuorojen jakoperiaatteista.
Laatua ylläpidetään liikuntapaikkojen laatu-, hoito-, ja
turvallisuussuosituksia noudattamalla sekä huolehtimalla henkilöstön koulutusvaatimusten täyttymisestä.
Määräyksiä tulee paljon myös liikuntapalvelujen ulkopuolelta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöltä
yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista
ja valvonnasta, Tukesilta (2015) uimahallien ja kylpy-

Oulussa on pula jalkapallon talviharjoittelupaikoista,
mutta pulaa on myös tekonurmipintaisista kentistä,
vesiliikuntapaikoista ja jääurheilun tiloista. Tekonurmitilannetta on parannettu keinonurmiohjelmalla ja talousarvio 2016 sisälsi mahdollisuuden selvittää erilaisia rahoitusmalleja uuden uimahallin toteuttamiseksi.
Jääurheilun vaikeaan harjoittelutilojen puutteeseen
ei löydy ratkaisua Oulun kaupungin omistamista jäähalleista, mutta jäätilannetta pyritään kohentamaan
Oulussa ja sen ympäristökunnissa tekojääohjelmalla.
Leudot talvet ovat tehneet kenttien kunnossapidosta erittäin vaativaa ja luonnonjääkenttien ylläpito on
hankalaa.
Liikuntapaikkarakentamisen kohteista on laadittu
ajantasainen 10-vuotissuunnitelma, jossa on linjattu
liikuntapaikkarakentaminen uudisrakentamisessa ja
peruskorjauksessa. Liikuntakulttuurin muuttuminen,
uudet lajit, terveyttä edistävän liikunnan merkityksen
kasvu sekä eri liikuntalajien harrastuneisuuden muu-
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tokset asettavat jatkuvia vaatimuksia liikuntapaikkainvestointien toteuttamiseen. Valtionavustusten painopiste on liikuntapaikoissa, jotka palvelevat laajoja
käyttäjäryhmiä ja liikuntapaikkoja, jotka sopivat mahdollisimman monen liikuntamuodon käyttöön sekä
päivisin että iltaisin.

Liikuntapaikkojen sijoittumista ohjataan yleis- ja asemakaavoituksella. Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksen
mukaan Oulun yhdyskuntarakenne tulee eheytymään
ja täydennysrakentamisen osuus uudisasuntotuotannossa korostuu. Näin yhä suurempi osa oululaisista
asuu tulevaisuudessa myös nykyisten liikuntapalveluiden läheisyydessä.

Johtopäätökset
Liikuntapalveluissa tavoitteita on toteutettu hyvin ja toiminnan voidaan katsoa toteutuneen tuloksellisesti. Liikunnan edistämistyötä johdetaan ja toteutetaan esimerkillisesti, kuntalaiset ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin ja -palveluihin. Nuorten ja lasten liikuntavuorot ovat maksuttomina ja senioreilla on käytössä
edullinen liikuntakortti. Liikuntapaikat (rakennukset) ovat kuntoluokitukseltaan kohtalaisen hyvässä kunnossa. Perusparannuksia tehdään vuosittain ja korjausvelka on kohtuullisella tasolla.
Liikuntalaitosten kokonaiskävijämäärä ei ole kasvanut vuoden 2014 jälkeen. Tästä syystä tulokertymänkään ei uskota parantuvan lähiaikoina. Palvelunkäyttäjissä on tapahtunut selvä rakennemuutos. Työikäiset ovat siirtyneet käyttämän entistä enemmän yksityisiä palveluja liikuntatarjonnan kasvaessa. Kunnan
liikuntapalveluja käyttävät lapset ja nuoret sekä ikäihmiset, joille palvelut ovat edullisia. Tämä lienee tarkoituskin. Liikuntavuorot ovat liikunta- ja urheiluseuroille maksullisia yhä useammassa kunnassa (THL tilastokatsaus 9/2016) ja tilanteen säilyttämiseksi Oulussa valinnat maksujen korotuksista, liikuntapalvelujen valikoimasta tai liikuntapaikkaverkosta tulevat jatkossa olemaan yhä vaikeampia.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt kunnista tietoja siitä, miten liikunnan edistämistyötä
johdetaan ja toteutetaan. TEA-viisari näyttää Oulun terveydenedistämisaktiivisuuden olevan erinomainen.
Valtakunnallinen (TEA-viisarin) tulos osoittaa, että Oulussa tehdään asioita hyvin. Strategiassa nostetaan
esiin liikuntakysymykset ja liikunnan edistämiseen liittyvät toimet näkyvät entistä vahvemmin eri toimialojen, esimerkiksi peruskoulujen, arjessa. Koko kaupungin tasolla terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan koordinointivastuusta on sovittu ja liikunta-aktiivisuuden seurannasta on tullut yleinen käytäntö.
Tulokset eivät olisi niin hyviä ilman moninaista poikkitoiminnallista yhteistyötä ja tässä liikuntapalveluissa
on onnistuttu hyvin. Myös oululaiset ovat olleet tyytyväisiä kaupungin liikuntapalveluihin, liikuntapaikkojen hoitoon, liikuntapalvelujen saatavuuteen ja kaupungin tarjoamiin liikunnan olosuhteisiin. Ainoastaan
tiedottamisessa nähdään parantamisen varaa.
Liikunnan vaikuttavuus paranee parhaiten kuntalaisten omaa aktiivisuutta lisäämällä. Vaikka liikuntalaitosten käyntikerrat ovat jonkin verran laskeneet kaupungin omissa liikuntapaikoissa, ikäihmisten liikkuminen näyttää lisääntyneen. Kaupungin liikuntapaikkoihin on myös hakijoita moninkertainen määrä suhteessa jaettaviin vuoroihin. Yleisesti ottaen oululaiset ovat aktiivisia liikuntatilojen ja -palvelujen käyttäjiä
ja osallistuvat myös aktiivisesti liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan.
Kaikki eivät kuitenkaan liiku tarpeeksi ja uusia tapoja kannustaa liikkumiseen tulee edistää. Oulussa on
liikuntapuistoja, lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilupuistoja vähemmän kuin muissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa tulee kehittää lähiliikuntapaikkoja sekä piha-alueiden ja puistojen suunnittelua kaikenikäisten liikuntaa edistäviksi.
Myös iäkkäillä henkilöillä voi olla liikkumisongelmia, vaikka heitä on aktiivisesti ohjattu liikuntaharrastuksen pariin, järjestetty iäkkäille suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä ja muita liikuntamahdollisuuksia. Liikunnan merkitys kasvaa toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä sekä itsenäisen selviytymisen tukena.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
liikuntapalveluissa on edistetty toiminnan tuloksellisuutta monin eri tavoin tavoitteiden mukaisesti. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi tehty työ on edellyttänyt hyvin laajaa yhteistyötä, jossa
on tulosten perusteella onnistuttu hyvin.
Taloudessa menojen lisäksi on kiinnitettävä huomiota maksutulojen kehittymiseen. Tulokertymän ei uskota parantuvan lähiaikoina, sillä liikuntapaikoissa on jo jonkin aikaa ollut näkyvissä asiakasprofiilin muutos.
Liikuntalaitosten kokonaiskävijämäärän kasvu on pysähtynyt ja työikäiset ovat siirtyneet entistä enemmän
yksityisten palvelujen piiriin. Tämä vaikuttaa suoraan liikuntapalvelujen tulokertymään.
Kaupungissa tarvitaan uusia toimintatapoja liikuntapaikkarakentamiseen, sillä liikunnan harrastustoiminnan suurin este oululaisessa liikuntakulttuurissa on liikuntatilojen vähäinen määrä. Kaupungin liikuntavuoroja hakevien määrä ja toiveet suhteessa jaettaviin vuoroihin ovat moninkertaiset. Myös liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä on kasvussa.

5.5

Kulttuuripalveluiden kumppanuussopimukset

Arvioinnin kohteena olivat vuosiksi 2015–2017 solmitut kulttuuripalvelujen kumppanuussopimukset.
Tavoitteena oli arvioida, miten kumppanuussopimuksilla on toteutettu kaupunkistrategian tavoitteita
elinvoiman, työpaikkojen, kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämisestä. Toimintamallin tuloksellisuutta tarkasteltiin taloudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on nostanut kaupunkistrategiasta yhdeksi painopisteekseen monimuotoisen kaupunkikulttuurin yhteisöllisyyden vahvistajana
ja asettanut talousarviotavoitteekseen kaupunkikulttuurin toimintamallien kehittämisen. Kehittämisellä
pyritään luomaan kuntalaislähtöisiä palveluprosesseja, jotka ovat nykyistä kevyempiä, vaikuttavampia ja
kustannustehokkaampia. Verkostoyhteistyötä, yrittäjyyttä ja kolmannen sektorin toimintaa halutaan kehittää oman toiminnan rinnalla. Palvelujen järjestämisohjelman 2015–2017 strategisissa hankintalinjauksissa
on tavoitteena monituottajamalli kaupungin oman
tuotannon lisänä.

Kumppanuussopimukset ja niille
asetetut tavoitteet
Kulttuuripalvelujen kumppanuussopimukset ovat sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja kulttuuriyhdistysten välisiä määräaikaisia sopimuksia, joissa kaupunki sitoutuu avustamaan yhdistyksiä vuosittain sovitulla
summalla ja yhdistykset sitoutuvat tuottamaan nimettyjä kulttuuripalveluja ja tapahtumia. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 20.11.2014 päättänyt solmia sopimukset 11 yhdistyksen kanssa kolmivuotiskaudelle
2015–2017, ja kumppanuussopimuksiin on varattu
vuosittain 710 000 euroa. Ensimmäiset kumppanuussopimusten tyyppiset sopimukset kulttuuripalvelut
solmi jo yli kymmenen vuotta sitten. Kumppanuusmallin jatkoa alkavalle valtuustokaudelle valmistellaan.
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Nykyiset sopimukset ovat syntyneet neuvottelumenettelyllä. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen mukaan
kumppanit ovat olleet sopimusten tekohetkellä alansa ainoat edustajat, jotka ovat täyttäneet lautakunnan
asettamat ehdot ja joiden kanssa neuvotteluja on aktiivisesti käyty. Vuosien 2016 ja 2017 talousarvioiden
mukaan kumppanuuksien osuus kaupungin kulttuuripalveluista on 3 % ja oman tuotannon osuus 97 %.

Kumppanuussopimukset 2015–2017
Yhdistys

Sopimussumma
euroa vuodessa

Nukketeatteri Akseli Klonk ry

92 000

JoJo – Oulun Tanssin keskus -yhdistys ry

116 000

Oulun Elokuvakeskus ry

127 000

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry

140 000

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry*

33 000

Oulun Sarjakuvaseura ry*

24 000

Oulun Taiteilijaseura 63 ry

37 000

Pohjoinen valokuvakeskus ry

55 000

PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry*

20 000

The Irish Music Society of Oulu ry*

33 000

Uleåborg Jazz Organisation ry*
(Oulu All Star Big Band)

33 000

Uudet kumppanit edelliseen kauteen nähden on merkitty tähdellä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusten myöntämisehtojen mukaan rahoitettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, sopia kaupungin arvoihin, tukea
kaupungin strategisia tavoitteita ja täydentää kaupungin omia palveluita. Avustuksilla edistetään alueellista kulttuuritoimintaa, ja toiminta kohdentuu elämänkaarimallin mukaisesti lapsiin ja nuoriin, työikäisiin ja
ikäihmisiin.
Lautakunnan määrittelemiä keskeisiä kumppanuussopimusten kehittämistavoitteita ovat eri taiteenalojen
toimintaedellytysten ja toiminnan kehittäminen, yhteistyö monien toimijoiden kanssa, pyrkimys tapahtumien monialaisuuteen, kaupunkikulttuurin elävöittäminen, alueellisen kulttuuritoiminnan ja sivistys- ja
kulttuuripalveluiden aluemallin edistäminen, elämänkaariajattelu sekä yhteistoiminta kaupungin kulttuurilaitosten kanssa.

Kumppanit toteuttavat yksin tai yhdessä muiden
kanssa Oulun juhlaviikot, Lasten ja nuorten kansainväliset teatteripäivät, Lasten ja nuorten kansainvälisen
elokuvafestivaalin, Oulunsalo Soi -tapahtuman, Oulun
Musiikkivideofestivaalin, OuDance–festivaalin, Sarjakuvafestivaalin ja The Irish Festival of Oulun. Jokaisen
yhdistyksen kanssa on sovittu myös muista tavoitteista, esimerkiksi esitysten tuottamisesta, oman alan asiantuntijana toimimisesta ja taidekasvatuksesta. Lisäksi
kaikkien yhdistysten sopimuksissa ovat samat vaikuttavuutta, yhteistoimintaa sekä taloutta ja strategiaa
koskevat tavoitteet ja niillä tavoitetasot ja mittarit.

Kumppanuussopimuksilla tuotettujen palvelujen tuloksellisuudesta
Taloudellisuudesta
Vuonna 2016 kulttuuripalvelujen 0,9 miljoonan euron avustukset olivat 3,8 % kaikkiaan 23,9 miljoonan
euron toimintakuluista, ja kumppanuussopimusten
osuus kulttuuriavustuksista oli 78 %. Viime vuosina
kulttuuriavustusten painopiste on siirtynyt toimintaavustuksista useamman vuoden kumppanuuksiin.

Kulttuuriavustusten ja kumppanuussopimusten osuus kulttuuripalveluista 2013–2016
TP 2013
Kulttuuripalvelut, toimintakulut, 1000 €
Kulttuuriavustukset, 1000 €
Avustusten osuus kulttuuripalvelujen toimintakuluista, %
Kumppanuussopimukset, 1000 €
Kumppanuussopimusten osuus kulttuuriavustuksista, %
Kumppaneiden lukumäärä

TP 2014

TP 2015

TA 2016

TP 2016

-23 991

-24 499

-23 959

-23 263

-23 856

-1 041

-1 085

-887

-917

-916

4,3

4,4

3,7

3,9

3,8

-633

-614

-710

-710

-710

61

57

80

77

78

7

7

11

11

11

Avustusmäärärahat ennen vuotta 2015 eivät ole vertailukelpoisia viime vuosiin nähden, koska vuosina 2013 ja 2014 myös Oulun Musiikkijuhlasäätiön avustus sisältyi kulttuuripalvelujen avustuksiin. Nykyisin se maksetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

Kumppaneiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 alkaen. Vertailukelpoinen sopimussumma yhdistystä kohden oli vuonna 2016 keskimäärin enää noin 65 000 euroa, kun se vuonna 2014 oli noin 80 000 euroa.
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Kumppanuussopimuksiin kirjatut tavoitteet ja mittarit
Tavoitteet

Tavoitetaso

Mittarit

Talous ja strategia
Toiminta toteuttaa kaupungin strategiaa ja
on kustannustehokasta

Palvelun tuottajan toiminnan raportointi
vastaa toimintasuunnitelmaa

Kehityskeskustelut ja tilinpäätös

Kustannustehokkuuden mittareita sopimuksissa ei ole
asetettu. Kustannustehokkuutta voidaan tarkastella joko kaupungin tai kumppaneiden näkökulmasta tai molemmista. Yhdistysten toiminnan kustannustehokkuutta
edistävät muun muassa Kulttuuritapahtumayhdistyksen
sateenvarjon alla yhteistyössä tuotetut tapahtumat. Kulttuuripalvelujen mukaan yhdistysten maksamat palkat ja
palkkiot ovat kohtuullisia, ja ne käyttävät osa-aikaisia ja
keikkatyöntekijöitä sekä harjoittelijoita.
Kumppaneiden taloudelliset tilanteet ovat erilaiset:
vuonna 2015 tulos oli positiivinen neljällä yhdistyksellä, ja kolmella yhdistyksellä oli sekä alijäämäinen
tulos että negatiivinen oma pääoma, mikä voi olla
riski palvelujen tuotannolle. Avustusten myöntämispäätöksessä on edellytetty vuosittaista selvitystä palvelukuvauksen mukaisen toiminnan toteuttamisesta, mutta erillistä kirjallista selvitystä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen lisäksi ei käytännössä ole vaadittu. Toimintakertomukset ovat olleet sisällöltään ja

laajuudeltaan vaihtelevia. Yhdistyksistä seitsemällä oli
auktorisoitu tilintarkastaja vuonna 2015.
Kaupungin rahoitus on yhdistyksille merkittävä mutta ei ainoa rahoituslähde. Kulttuuripalvelujen syksyllä
2016 tekemän kyselyn mukaan vuonna 2015 kumppaneiden tulot olivat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa,
josta kaupungin rahoitus oli 710 000 euroa (35 %) ja
muu julkinen rahoitus (valtion rahoitus mukaan lukien) 866 000 euroa. Kaupungin avustussumma perustuu yhdistyksen toiminnan laajuuteen ja budjettiin ja
on edellytys opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukselle. Kaupungin avustukset tasoittavat valtion harkinnanvaraisten avustusten vuosittaista vaihtelua.
Kaupungin näkökulmasta palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti verrattuna siihen, että kaupunki järjestäisi vastaavat palvelut omana toimintanaan, jolloin
muuta rahoitusta ei olisi käytettävissä samassa määrin.

Vaikuttavuudesta
Kumppanuussopimuksiin kirjatut tavoitteet ja mittarit
Tavoitteet

Tavoitetaso

Mittarit

Vaikuttavuus
Alueiden asukkaiden osallistuminen ja
tyytyväisyys järjestettyyn toimintaan

Asiakastyytyväisyys hyvää tasoa ja
osallistujamäärät vähintään vuoden 2014
tasolla

Asiakastyytyväisyyskysely ja
osallistujamäärät

Yhteistoiminta
Uudet toimintamallit SIKU:n toimijoiden ja
muiden sidosryhmien kanssa osana SIKU:n
aluemallia

Yhteistyön kehittäminen SIKU toimijoiden
[kanssa] sekä yhteistyö eri sidosryhmien
kanssa osana SIKU:n aluemallia

Yhteistyöproduktioiden ja muiden
yhteistyömuotojen lukumäärät

Kulttuuripalvelujen syksyllä 2016 tekemän kyselyn mukaan kumppaneiden toiminta tavoitti lähes
270 000 henkeä vuonna 2015. Vertailukelpoista tietoa
vuosien 2014 ja 2016 osallistujamääristä ei ole, mutta sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimintakertomuksen
mukaan tapahtumien osallistujamäärät yleisesti ovat
kasvaneet vuonna 2016 edellisestä vuodesta. Mittarina oleva asiakastyytyväisyyskysely on määrä toteuttaa vuonna 2017. Sopimuksiin ei ole asetettu kriteerejä palvelujen laadulle.
Kulttuuripalvelujen mukaan kaupungin kulttuurilaitokset ja kumppanit ovat tiivistäneet yhteistyötään, ja
yhteistyöproduktioissa toimintaa on pääasiassa las-

ten ja nuorten kanssa osana aluemallia. Yhteistyöproduktioiden lukumäärätietoja ei ole käytettävissä.
Ikäihmisiä ei suunnitelmissa erikseen mainita, mutta
vuoden 2017 talousarvion mukaan ikäihmisten ja erityisryhmien kulttuuripalvelua kehitetään edelleen hyvinvointipalvelujen kanssa ja lasten ja nuorten kulttuuripalveluja tuotetaan yhdessä varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen kanssa.
Kulttuurin ja tapahtumien toivotaan luovan kaupunkiin elinvoimaa ja työpaikkoja. Kumppanit työllistivät
vuonna 2015 päätoimisesti 21 ja sivutoimisesti lähes
290 henkilöä. Kulttuuripalvelujen mukaan avustuksilla
pyritään nostamaan uusia tekijöitä esille.
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Johtopäätökset
Kulttuuripalvelujen kumppanuussopimusten toimintamallilla on edistetty kaupunkistrategian tavoitteita
elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisestä järjestämällä palveluja ja tapahtumia. Monituottajamalli on toteuttanut palvelujen järjestämisohjelmaa.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarviotavoitteet monimuotoisesta kaupunkikulttuurista, toimintamallien kehittämisestä ja yleisesti tapahtumien kävijämäärien lisäyksestä ovat toteutuneet. Avustusten myöntämisessä on noudatettu lautakunnan päättämiä periaatteita. Mikäli toimintamallia halutaan
laajentaa kattamaan useampia yhdistyksiä, kulttuuripalvelut joutuu määrittelemään aiempaa tarkemmat
kriteerit kumppaneiden valinnalle. Yksi vaihtoehto on mallin jalostaminen entistä enemmän yhteistyötä korostavaksi.
Taloudellisuudesta
Kaupungin myöntämällä 710 000 euron avustuksella on vuonna 2015 saatu kulttuuritoimintaan muita
avustuksia lähes 900 000 euroa. Toimintamallilla on tuotettu kulttuuripalveluja, joita muutoin ei olisi tarjolla kaupunkilaisille nykylaajuudessa ainakaan yhtä taloudellisesti. Kaupungin näkökulmasta toiminta on
kustannustehokasta. Yhdistysten toiminnan ja tapahtumien kustannustehokkuutta on pyritty lisäämään
toimijoiden yhteistyöllä.
Kumppanuussopimuksiin varattu määräraha on entisellä tasolla, vaikka kumppaneiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 alkaen. Mikäli kumppaneiden määrää halutaan kasvattaa, nykyisten kumppaneiden
avustuksia voidaan joutua pienentämään tai kohdentamaan kulttuuriavustuksia uudelleen.
Vaikuttavuudesta ja laadusta
Kumppanuussopimuksilla on Oulussa pitkät perinteet. Niillä on pystytty kehittämään eri taiteenalojen
toimintaedellytyksiä, koska sopimukset kaupungin kanssa ovat auttaneet yhdistyksiä saamaan rahoitusta valtiolta ja yksityisiltä tahoilta. Toimintamalli on mahdollistanut yhdistysten toiminnan pitkäjänteisyyden ja kulttuuripalvelujen ja tapahtumien monipuolisuuden.
Kaikille yhteiset vaikuttavuustavoitteet ovat kohtalaisen selkeitä ja määrälliset mittarit käyttökelpoisia. Tapahtumia koskevat tavoitteet ovat yksiselitteiset, mutta osa muista kumppanikohtaisista tavoitteista on yleisemmällä tasolla ja niiden toteutuminen vaikeammin mitattavissa, esimerkkinä toiminnan kehittäminen.
Kumppanit ovat toimintakertomustensa mukaan tuottaneet sovittuja palveluja ja edistäneet yhteisesti sovittuja tavoitteita, vaikka ne eivät ole kaikilta osin kirjallisesti raportoineet toiminnastaan kumppanuussopimusten tavoitetason ja mittareiden mukaisesti. Yhdistykset tuottavat yksin tai yhdessä muiden kanssa
kahdeksan vuotuista tapahtumaa, jotka lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Tiedotusvastuu tapahtumista on yhdistyksillä.
Kumppaneiden palvelujen laadulle ei ole asetettu tavoitteita. Asiakastyytyväisyyden selvittäminen antaa
eväitä laatutavoitteiden asettamiselle ja muutenkin tulevan valtuustokauden sopimusten valmistelulle.
Yhdistysten piiristä toivotaan syntyvän yritystoimintaa ja työpaikkoja. Nykyisellään verkostomaista yhteistyötä toteutetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti, ja samalla myös Oulua tehdään tunnetuksi maailmalla.
Kulttuuritalo Valve on keskeisessä asemassa poikkitoiminnallisten ja alueellisten kulttuuripalvelujen organisoimisessa. Poikkitoiminnallisuutta on toteutettu pääasiassa varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
kulttuurin kumppanuussopimuksilla on tuotettu monipuolisia kulttuuripalveluja ja tapahtumia kaupungin kannalta kustannustehokkaasti. Kumppanit ovat monin tavoin täydentäneet kaupungin omia palveluja. Toimintamalli on parantanut kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä useammalle vuodelle ulottuvalla rahoituksella ja mahdollistanut yhdistyksille julkista rahoitusta. Useilla tapahtumilla on näkyvyyttä
paitsi alueellisesti myös valtakunnallisesti.
Koska näköpiirissä ei ole mahdollisuutta kaupungin resurssien lisäykseen, toimintamallia olisi hyvä kehittää entistä enemmän sekä kulttuuriyhdistysten keskinäisen yhteistyön että niiden ja kaupungin yksiköiden välisen yhteistyön suuntaan.
Kulttuuripalvelujen kumppanuussopimusten tavoitteiden ja mittareiden määrittelyssä ja seurannassa on
kehittämistarvetta seuraavaa sopimuskautta varten ja erityisesti siinä tapauksessa, että toimintamallin
käyttöä laajennetaan kaupungin sisällä.

5.6

Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma

Kaupunkistrategiaa 2020 toteuttavan Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman kaupunginhallitus on
hyväksynyt 8.12.2014 § 526. Ohjelma linjaa ensisijaisesti Oulun kaupunkiorganisaation toimintaa kau-

punkikulttuurin mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi.
Sen tavoitteena on kulttuurin keinoin vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja edistää kulttuurin aluetaloudellisia ja työllisyyttä parantavia vaikutuksia.

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaan toimenpideohjelman arvioinnissa esitetään lautakunnan havainnot ja näkemys siitä, miten ohjelma on toteutunut ja onko toteutuksessa edetty strategisten tavoitteiden suuntaan. Tässä arvioinnissa tarkasteltiin myös sitä, miten ohjelmaa on toteutettu
poikkitoiminnallisesti. Toiminnan tuloksellisuutta arvioitiin taloudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman
toteutuminen
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman toimet on
ryhmitelty kolmeen osaan, jotka ovat toimintamallien kehittäminen, resurssien kohdentaminen kaupunkikulttuuriin sekä yksityisten ja julkisten kehittämistoimien vauhdittaminen. Osa niistä on kaupungin itsensä
päätettävissä, osa taas vaatii muiden tekemiä päätöksiä, yhteistyötä ja verkostomaista toimintatapaa.

Toimet on vastuutettu pääosin sivistys- ja kulttuuripalveluille. Yhteistyötahoina on mainittu yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut, BusinessOulu liikelaitos, yhteisötoiminta ja hyvinvointipalvelut sekä yksityisistä toimijoista Oulun Liikekeskus ry ja Oulun Matkailu Oy. Toimenpideohjelman tavoitteet näkyvät erityisesti sivistys- ja
kulttuurilautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan talousarvioissa ja käyttösuunnitelmissa.
Toimenpideohjelmassa todetaan, että sen ja kehittämishankkeiden toteutumista seurataan ja niiden vai-
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kuttavuutta arvioidaan. Koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen työryhmä. Ohjelman edistymisestä on
ollut määrä raportoida kaupunginhallitukselle vuosittain, mutta näin ei ole tehty. Kaupunginhallitukselle
valmisteltiin toukokuussa 2016 raportti, joka ei edennyt hallituksen käsittelyyn. Kaupungin johtoryhmälle
toteumasta raportoitiin kesäkuussa 2016, kaupunginhallitukselle annettiin suullinen info joulukuussa 2016
ja sivistys- ja kulttuuripalvelut raportoi ohjelman toteutumisesta pääpiirteittäin vuoden 2016 toimintakertomuksessaan.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto ja arviointi toimenpideohjelman toteumasta. Siihen on saatu tietoja kaupunginhallitukselle osoitetusta raporttiluonnoksesta, kaupunginhallitukselle 19.12.2016 annetun
infon materiaalista, sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja
yhdyskuntalautakunnan toimintakertomuksista 2016,
muista kaupungin dokumenteista sekä viranhaltijoilta.

Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman toimet ja niiden toteutumisen arviointi liikennevaloin
Toimintamallien kehittäminen

Arviointi toteutumisesta keväällä 2017

Elämysten kaavan prosessin aikaansaaminen kaupungin
kehittämisen yhteiseksi nimittäjäksi

Raportoitu toteutuneen

Oulusta rakentuu lasten ja nuorten kulttuurikaupunki
kokoamalla lastentapahtumia yhdistävän sateenvarjon alle ja
kehittämällä tavoitteellista taiteen perusopetusta

Rakennettu Lastenkulttuurikaupunki Oulu -brändi
”Oulu lupaa lapsille”. Lastenkulttuurin viikonlopputakuu.
Viestintää lastenkulttuurista on kehitetty.
Taiteen perusopetuksen kehittämishanke on meneillään.

Kaupunkikulttuurin kokonaiskoordinaatio annetaan
sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastuulle. Sen toteuttamiseksi
luodaan kaupunkikulttuuria edistävä yhteistyöverkosto.

Kokonaiskoordinaatio on sivistys- ja kulttuuripalveluilla.
Seurantaryhmän poikkihallinnollinen toimintamalli.
Yhteistyössä nähdään kehittämistarvetta.

Osallistutaan Luova Suomi -yhteistyöverkoston toimintaan ja
kehittämishankkeisiin

Osallistuttu kahteen kehittämishankkeeseen.

Rotuaarin ja torialueen toimintamallia kehitetään eri
toimijoiden yhteistyöllä

Keskustavisio 2040: Rotuaari tapahtumapaikkoineen ja torialue yhdessä teatterin ja kirjaston kanssa muodostavat keskustan tapahtumien painopistealueen. Jatkosuunnittelu
2018–2019.

Tilojen käyttöä tehostetaan ja edistetään pop up -toimintaa

Luotu toimintamalli, joka mahdollistaa pop up- ja muuta
väliaikaista toimintaa kaupungin tyhjiksi jääneisiin
kiinteistöihin.

Kulttuurilaitosten aluekulttuuritoiminta. Kulttuurilaitosten
toimintaedellytyksistä ja jatkuvasta kehittämisestä
huolehditaan.

Toimintaedellytysten arvioidaan olevan tyydyttävällä tasolla.

Kaupunginosatoiminta ja korttelikulttuuri vahvistuvat ja
osallistavat kuntalaisia. Vastuut selkeytetään kaupungin
toimijoiden kesken.

Kulttuuritalo Valve vie yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa kulttuuria päiväkoteihin, kouluihin, kirjastoihin,
hoivakoteihin ja alueille. Lisäksi se yhdessä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa luo alueille uusia tapahtumia ja
vahvistaa vanhoja.

Toteutetaan vuosittainen kaupunkikulttuuriseminaari

Toteutunut 2015
Lokakuussa 2016 on Oulussa ollut Eurocities Culture Forum,
teemana lastenkulttuuri ja taidekasvatus.

Matkailu- ja markkinointiyhteistyötä kehitetään (Siku, Oulun
Matkailu Oy, BusinessOulu/OCB)

Suurtapahtumahankinnan kehittämiseksi on pidetty kaksi
työpajaa talvella 2015 tapahtumayksikön, liikuntapalvelujen,
Oulu Convention Bureaun ja BusinessOulun kesken.
BusinessOulu kokoaa matkailun toimijat yhteen säännöllisesti
yhteistyön, tapahtumien ja matkailun kehittämiseksi. Tapahtumien hubi -hanke 2016–2018. Matkailustrategian toimenpideohjelman päivitys on aloitettu 2/2017.

Tehdään Oulusta vireä opiskelijakaupunki. Etsitään mahdollisuuksia yliopiston ja opiskelijoiden näkymiseen kaupungin
sydämessä.

Kaupungin oppilaitoksilla on kulttuuritarjontaa. Yliopiston ja
OAMK:n opiskelijat järjestävät omia tapahtumiaan eri puolilla
kaupunkia. OAMK:n pääkampus siirtyy Linnanmaalle 2019.
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Resurssien kohdentaminen kaupunkikulttuuriin

Arviointi toteutumisesta keväällä 2017

Määrärahojen osoittaminen Valoa Oulu! -festivaalille

LUMO (Valoa Oulu!) -valofestivaali on järjestetty neljä kertaa
(2013–2016). Tapahtumaan ovat kiinnittyneet alueen
yritykset, taiteilijat ja kaupungin liikelaitokset. Festivaaliin on
käytetty kh:n strategiarahaa. Valtion avustusta ei ole saatu.

Siku varaa määrärahan suurtapahtumahankintaan.

Ei ole toteutunut.

Siku varaa määrärahan uusien kaupunkikulttuuritekojen pilotointiin ja kokeiluun.

Ei ole varattu määrärahaa, mutta kehittämistyötä on tehty
nykyisillä määrärahoilla.

Tasokorotus Sikun avustuksiin

Ei ole toteutunut. Avustusmäärärahoja on pyritty
kohdentamaan siten, että ne vahvistavat toimenpideohjelman
tavoitteiden toteutumista.

Yksityisten ja julkisten kehittämistoimien vauhdittaminen

Arviointi toteutumisesta keväällä 2017

Kaupungin omat toiminnot ja kohteet:
Kuusisaaren ulkotapahtuma-alue
Museo- ja tiedekeskus Luupin ja kesäteatterin tilaratkaisut
Hollihaan elämyspuisto

Kuusisaaren tapahtumapuisto valmistuu 2017.
Luupin tilaratkaisut ovat avoinna.
Hupisaarten uuden kesäteatterin rakentaminen käynnistyy
2017.
Hollihaan puisto- ja satama-alueen uudistus valmistuu 2017.
Puistoon tulee merkittävää liikunnallista toimintaa.

Luovien toimintaympäristöjen kehittäminen: Myllytullin ja
Hiukkavaaran alueet

Yksityinen yritys avaa vanhaan Myllytullin vesivoimalaan taide- ja tapahtumatila Voimala 1889:n keväällä 2017.
Hiukkavaaran vanhalla kasarmialueella toimii bändejä, taiteilijoita ja harrasteryhmiä. Vireillä on hanke toimintojen turvaamiseksi.

Yksityisten investointien mahdollistaminen: kaavoitusratkaisu
huvipuiston sijoituspaikasta

Kv on päättänyt Hietasaaren asemakaavasta 9.1.2017. Päätös
ei ole lainvoimainen.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman 18 kohteesta on
toteutunut kokonaan tai osittain 14 eli lähes 80 %.
Ei-toteutuneita tai sellaisia, joita ei voida arvioida tiedon puuttuessa, on neljä. Monet toimista ovat pieniä
ja osa taas mittavampia tai pitkäkestoisia, ja vain muutamat niistä on aikataulutettu. Toteutumattomia toimia on eniten resurssien kohdentamisessa. Kaupunginhallituksessa ohjelma oli hyväksytty ohjeellisesti
noudatettavaksi tulevien vuosien taloudesta ja toiminnasta päätettäessä talouden reunaehtojen mahdollistamalla tavalla.

Ei toteutunut / ei
voida arvioida

Yhteensä

5

1

11

3

4

Toteutunut

Toteutunut
osittain

Yhteenveto arvioinnista liikennevaloin

Toimintamallien kehittäminen

5

Resurssien kohdentaminen
kaupunkikulttuuriin

1

Yksityisten ja julkisten kehittämistoimien vauhdittaminen

1

2

Yhteensä

7

7

4

39 %

39 %

22 %

Toteumaprosentti

Yhdyskuntalautakunnan toimintakertomuksen mukaan vuonna 2016 on panostettu elinvoimaan lisäävään kaupunkisuunnitteluun muun muassa tapahtumien kehittämiseksi ja tapahtumainfrastruktuurin
luomiseksi Oulun arkkitehtuuriohjelmalla, Keskustavisio 2040:llä ja Vetovoimainen pohjoinen kaupunki -kokonaisuudella. Näiden valmistelussa ovat olleet
mukana edustajat muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluista ja BusinessOulusta. Hyvinvointilautakunnan poikkitoiminnallisena tavoitteena oli tuottaa
kulttuuripalvelujen kanssa kulttuuria tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon asukkaille. Raportoinnin
mukaan Valveella on ollut ikäihmisille kulttuurikummitoimintaa ja konserttikiertue hoivalaitoksiin.

Toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

3
18

Taloudellisuudesta
Toimenpideohjelman toteuttamisen kustannuksia kokonaisuutena ei ole arvioitu etukäteen eikä seurattu
sen aikana. Ohjelmaa on toteutettu palvelualueiden
ja liikelaitosten määrärahoilla, kaupunginhallituksen
strategiarahalla, mahdollisilla avustuksilla sekä kehittämishankkeilla.
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Kaikki kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman tavoitteet lisäresursseista eivät ole toteutuneet. Kaupunginhallituksen strategiarahalla, joka on pienentynyt 493 000 eurosta vuonna 2014 kuluvan vuoden
300 000 euroon, on kuitenkin edistetty myös kulttuuria. Kaupunkikulttuurin yhtenä kärkenä on ollut kehittää Lumo-festivaalista valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava maailman pohjoisin valofestivaali
yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa, ja siihen on
osoitettu 130 000 euroa vuonna 2016. Toinen painopistealue on ollut lastenkulttuurin edistäminen, mihin
on varattu 40 000 euroa. Vuonna 2017 strategiaraha
sisältyy sivistys- ja kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelmaan, ja siinä on kaupunkikulttuuriin nimetty
165 000 euroa.
Työkaluna kaupunkikulttuurin kehittämisessä on käytetty Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri -salkun hankkeita. Salkussa on kolme painopistettä: yhteisöllinen kaupunkikulttuuri, toimintaympäristöt ja
-mallit sekä tapahtumahankinta. Vuosina 2015 ja 2016
alkaneiden hankkeiden EU- tai muu ulkopuolinen rahoitus on päätösten mukaan yhteensä 1,4 miljoonaa
euroa, joka kertyy usean vuoden aikana. Kaupungin
oma rahoitus kyseisiin hankkeisiin on 0,9 miljoonaa
euroa. Kolmannen sektorin toimijoita ei ole hankkeissa mukana lukuun ottamatta Kulttuuriosuuskunta
ILMEttä ja Kulttuuritapahtumayhdistys ry:tä.
Matkailullisten investointien seurantaan ei Business
Oulun mukaan ole toimivaa mallia. Tulkinnanvaraista
on sekin, mikä katsotaan matkailuinvestoinniksi. Viime vuosien kaupallisten palvelujen muutokset Oulun
keskustassa ja lähiympäristössä ovat voineet vaikuttaa sekä vetovoimaa lisäävästi että sitä vähentävästi.
Kaupungin omista investoinneista Kuusisaaren ja Hollihaan kohteet ovat käytettävissä 2017.

Vaikuttavuudesta
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman keskeinen tavoite on edistää kulttuurin aluetaloudellisia ja työllisyyttä parantavia vaikutuksia, käytännössä matkailua.
Kaupunkikulttuuria pidetään niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin matkailun vetovoimatekijänä: kulttuurilaitosten tarjonta ja laadukkaat tapahtumat vaikuttavat
matkakohteen valintaan. Tutkimusten mukaan matkailun talousvaikutukset heijastuvat positiivisesti aluetalouteen etenkin palveluelinkeinojen ja kaupan alalla.
Kulttuurin ohella merkittäviä tapahtumia ovat esimerkiksi urheilukilpailut, messut, näyttelyt ja kokoukset. Oulun tapahtumatoimintaa koskevan selvityksen
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(Hahtola ja Äijälä 2015) mukaan tapahtumatuotanto Oulussa on ammattimaistunut ja tapahtumien ympärille on syntynyt yritystoimintaa, joka on kasvanut
selkeästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Pekka
Kauppilan matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista tekemän tutkimuksen (2016) mukaan Oulun kokonaismatkailutulo oli 227 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyys noin 1 300 henkilötyövuotta
vuonna 2013. Matkailutulo ja matkailutyöllisyys jakautuvat lähinnä majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä
vähittäiskauppaan. Matkailutyöllisyyden aikaansaama kokonaispalkkaverotulo oli yhteensä noin 6,1 miljoonaa euroa. Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset
kertyvät Oulussa kohtalaisen tasaisesti vuoden sisällä.
Oulun seudun matkailustrategian 2020 toteuttamissuunnitelmassa vuosiksi 2013–2020 todetaan, että
matkailun kasvupotentiaalia on erityisesti kansainvälisessä matkailussa. Matkailijamäärien kasvu edellyttää paitsi talouskasvua myös selkeitä ja systemaattisia
matkailuelinkeinon, palvelutarjonnan ja tuotteistuksen kehittämistoimia, vahvaa markkinointia ja myyntiosaamista sekä merkittäviä erityisesti sisältöä ja
vetovoimaa vahvistavia investointeja. Yhtenä kehitettävänä vetovoimatekijänä pidetään kulttuurilaitosten tarjontaa ja toimintaa sekä kulttuuritapahtumia. Keskeiseksi menestystekijäksi strategiassa on
nostettu kaupunkikonsernissa sisäisesti hyvin toimiva
koordinaatio BusinessOulun, sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kesken.
Tärkeänä pidetään myös mittarien kehittämistä, sillä
esimerkiksi majoitusvuorokausien määrä ei ole riittävä mittari sen arvioimiseksi, ovatko toimet olleet oikeansuuntaisia.
Matkailustrategian tavoitteita on kuitenkin asetettu yöpymisten määränä ja majoituskapasiteettina. Tavoitteena on, että vuonna 2020 yöpymisiä Oulun seudulla on
1 000 000, joista ulkomaalaisia 30 %, ja majoituskapasiteetin käyttöaste on 65 %. Lähtötilanteessa vuonna 2012 rekisteröityjä yöpymisiä oli noin 590 000 joista noin 20 % ulkomaalaisia. Huonekäyttöaste oli 59 %.
Rekisteröityjen yöpymisten määrä lisääntyi vuoteen 2015
asti, jolloin se oli 612 000, mutta vuonna 2016 yöpymisiä kertyi vain 584 000, vähennystä 4,5 % edellisvuoteen
ja 1,5 % lähtötasoon. Ulkomaalaisten osuus yöpymisistä
oli 17,5 % ja majoituskapasiteetin käyttöaste 61 %. BusinessOulu liikelaitoksen mukaan vapaa-ajan matkustus
Ouluun vähentyi, mutta toisaalta isot rakennustyömaat
toivat kaupunkiin työn vuoksi matkustavia. Positiivinen
signaali oli venäläismatkailijoiden määrän kasvu 70 %
joulukuussa 2016 ja 56 % tammikuussa 2017 edellisen
vuoden vastavaan ajankohtaan nähden.
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Kaupunkivertailu, yöpymiset vuosina 2012–2016
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Lähde: BusinessOulu liikelaitos 4/2017

Matkailijamäärien lisäämiseksi on siis edelleen tehtävä työtä. BusinessOulu liikelaitoksessa toimiva Oulu
Convention Bureau markkinoi ja hankkii Ouluun kansainvälisiä kongresseja ja valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia. BusinessOulun tiedotteen 29.3.2017
mukaan Oulu oli vuonna 2016 kansainvälisten
kongressien määrällä mitattuna Suomen kolmanneksi suosituin kongressikaupunki (Espoo samalla sijalla):
kansainvälisiä kongresseja järjestettiin 53, ja niiden
arvioidaan tuoneen Ouluun lähes 7 miljoonaa euroa.

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen tapahtumayksikkö tekee tapahtumahankintaa ja -neuvontaa sekä tuottaa
kaupungin omia tapahtumia. Yksikön järjestämiin tapahtumiin ilmoitetaan osallistuneen viime vuonna
180 000 henkeä joista Lumo-valofestivaaliin 86 000
kävijää. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvion
kävijämäärätavoitteet ylittyivät selvästi. Yksiköiden tavoitteena on yhdessä kaupungin muiden toimijoiden
ja Liikekeskus ry:n kanssa tehostaa suurtapahtumahankintaa, muun muassa tapahtumapaikkojen myyntiä ja hallinnointia yhden luukun periaatteella.
Oulun seudun matkailustrategian toimenpideohjelman
laatiminen vuosiksi 2018–2023 on aloitettu alkuvuonna 2017. Ajankohtaisia painopisteitä ovat keskustan kehittäminen, kongressi- ja tapahtumakaupungin kehittäminen sekä alueen matkailupalvelujen tuotteistaminen
ja markkinointi. Päivitystyötä ohjaavassa ryhmässä ovat
keskeiset vastuualueiden viranhaltijat sekä Oulun kauppakamarin ja Oulun Matkailu Oy:n edustajat.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion mukaan kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmaa valmistellaan poikkihallinnollisesti uudelle valtuustokaudelle.

Johtopäätökset
Palvelualueet ja liikelaitokset ovat toteuttaneet kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman kohteita. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelemien Oulun arkkitehtuuriohjelman ja Keskustavision 2040
laatimisessa ovat olleet mukana kulttuuripalvelujen ja tapahtumayksikön vastuuhenkilöt, ja niissä kaupunkikulttuuri ja tapahtumat on nostettu yhdeksi painopisteeksi. Siltä osin poikkitoiminnallinen kehittäminen on toiminut.
Toimenpideohjelman toteuman raportointi kaupunginhallitukselle ei ole toteutunut sovitusti.
Taloudellisuudesta
Kaupunki ei ole pystynyt ohjaamaan uusia resursseja kaupunkikulttuuriin ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Pääosin palvelualueet ja liikelaitokset toimivat omien määrärahojensa turvin. Olemassa olevia resursseja on kuitenkin kohdennettu uudelleen, ja lisäksi hankkeiden rahoituspäätöksiä on tehty tähän
mennessä yhteensä 1,4 miljoonan euron arvosta. Myös kumppanuuksilla on saatu lisäresurssia valofestivaaliin sekä lastenkulttuurin tarjonnan ja markkinoinnin kehittämiseen.
Ainoa poikkihallinnollinen määräraha, kaupunginhallituksen strategiaraha, on pienentynyt vuosi vuodelta. Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman kohteista sitä on osoitettu eniten valofestivaaliin.
Kaupungin keskustaan ja lähiympäristöön viime vuosina tehtyjen investointien arvioidaan tukevan matkailua. Oulun arkkitehtuuriohjelmassa, Keskustavisio 2040:ssä ja Vetovoimainen pohjoinen kaupunki
-hankkeessa on tuotu esille tarve investoida erityyppisiin tapahtumapaikkoihin.
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Vaikuttavuudesta
Tarkastuslautakunta arvioi, että kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman 18 kehittämiskohteesta on toteutunut kokonaan tai osittain 14, yhteensä lähes 80 %. Neljä toimenpidettä ei ole toteutunut tai niistä ei
ole raportoitu niin, että arviointi olisi mahdollista. Muutamat kohteista on muotoa ”kehitetään” tai ”edistetään”, esimerkiksi matkailu- ja markkinointiyhteistyön kehittäminen, joten niiden toteutumista on vaikea arvioida. Kokonaisuutena ohjelman toteutuksessa arvioidaan edetyn strategisten tavoitteiden
suuntaan.
Matkailustrategian toteuttamissuunnitelman mittarina käytetyt hotelliyöpymiset ovat lisääntyneet ja hotellien käyttöaste on parantunut vuoteen 2015 asti, mutta vuonna 2016 tunnusluvut huononivat. Tehtyjen toimien vaikuttavuuden seuranta ja mittaaminen vaativat vielä kehittämistä. Toimenpideohjelman vaikuttavuutta elinvoimaisuuden vahvistamiseen ei ole mahdollista vielä arvioida.
Matkailun edistämisessä kehittämiskohteiksi on tunnistettu kaupungin yksiköiden yhteistyö, matkailutoiminnan johtaminen ja verkostomainen johtamisosaaminen. Vuoden 2017 alussa aloitetussa Oulun seudun matkailustrategian toimenpideohjelman päivityksessä ovat mukana keskeiset kaupungin toimijat ja
yksityiset tahot, ja odotukset kohdistuvat sekä ohjelman sisältöön että yhteistyön lisääntymiseen.
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmassa kuntalaisten näkökulmaan ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyy useita toimia: lasten ja nuorten kulttuuria edistetään, kaupunginosatoimintaa ja korttelikulttuuria vahvistetaan, tyhjiksi jääneiden tilojen käyttöä tehostetaan ja luovia toimintaympäristöjä ja
puistoja kehitetään kaupunkilaisten käyttöön. Poikkitoiminnallisuutta on ollut suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kulttuuripalvelujen tuottamisessa lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Erityistä huomiota on vuonna 2016 saanut lastenkulttuuri.
Kaupunkikulttuuria ja tapahtumia on viime vuosina tehty näkyviksi useissa kaupungin suunnitelmissa ja
toimissa. Päätös hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa vuodeksi 2026 korostaa niitä edelleen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman toteutuksessa on edetty kaupungin strategisten tavoitteiden
suuntaan. Jotta kaupunginhallitus voi johtaa kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmalla, sen käytössä tulee olla seurantatiedot ohjelman toteutumisen etenemisestä. Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman
raportointi ei toteutunut päätöksen mukaisesti vuosina 2015–2016.
Kaupunkisuunnittelussa kulttuuri on nostettu yhdeksi painopistealueeksi, ja tapahtumien vaatiman infrastruktuurin tarve on tunnistettu. Seuraavassa kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmassa tulisi löytää
keinoja myös kulttuurin sisältöjen ja omaleimaisten tapahtumien kehittämiseen. Jo olemassa olevien tapahtumien turvaaminenkin on tärkeää. Kehittämistyössä kaupungin omien kulttuurilaitosten rooli voisi
olla näkyvämpi. Kaupungin sisällä poikkitoiminnallinen yhteistyö on tarpeen erityisesti kulttuuripalvelujen tuottamisessa eri kohderyhmille ja palvelujen viemisessä alueille.
Kaupunkien kilpaillessa matkailijoista tarvitaan Oulussa tiiviimpää rahoituksellista ja toiminnallista yhteistyötä sekä kaupunkiorganisaation sisällä että kaupungin ja yksityisten toimijoiden kesken.
Kaupunkikulttuurin ja tapahtumien tilastointia ja tiedonkeruuta sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamista tulee kehittää, jotta toimet pystytään kohdentamaan entistä paremmin kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.
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5.7

Ympäristöohjelma 2014–2017

Arvioitavana oli Oulun kaupungin ympäristöohjelma
2014–2017, joka on kaupunkistrategian toteuttamisohjelma hyvän ympäristön tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Kaupunginhallituksen 12.5.2014 § 231
hyväksymä ympäristöohjelma toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys, ja se on korvannut aiemman Oulun
kaupungin ympäristöpolitiikan Oulu kasvaa kestävästi.
Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden
mukaan kaupunkistrategian toteuttamisohjelmien arvioinneissa esitetään lautakunnan havainnot ja näkemys siitä, miten ohjelma on
toteutunut ja onko ohjelman toteutuksessa
edetty strategisten tavoitteiden suuntaan. Tuloksellisuuden näkökulmista tarkasteltiin vaikuttavuutta ja taloudellisuutta.

Ympäristöohjelma 2014–2017 kaupunkistrategian ja ilmastosopimusten toteuttajana
Kaupunkistrategian ja ympäristöohjelman tavoitteisiin
ja mittareihin ovat vaikuttaneet kaupungin allekirjoittamat ilmastosopimukset ja sitoumukset. Oulun kaupunki on tehnyt kestävään kehitykseen liittyvää työtä
1980-luvun loppupuolelta lähtien ja sitoutunut moniin sopimuksiin ja sitoumuksiin ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Ensimmäinen
sitoumus Euroopan kaupunkien kestävän kehityksen
asiakirja (Aalborgin julistus) on vuodelta 1995.

Euroopan kaupunginjohtajien ilmastosopimus (2011)
velvoitti vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään
20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Joulukuussa 2016 kaupunginhallitus päätti allekirjoittaa uuden kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen, jossa tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä ja vähähiilisen kaupungin visio vuonna 2050. Kaupunginhallitus antoi toimintasuunnitelman Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) laadinnan
ympäristöohjelman seurantaryhmän tehtäväksi. Sitoumuksen velvoitteet koskevat ennen kaikkea niitä
toimintoja, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan ja toimillaan vaikuttaa.
Energiatehokkuussopimuksessa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosiksi 2008–2016 Oulun kaupunki sitoutui 16,64 GWh:n (9 %) energiansäästöön vuoteen 2016 mennessä. Uusi energiatehokkuussopimus
vuosiksi 2017–2025 allekirjoitettiin syksyllä 2016. Siinä kaupungin tavoite on 10 %:n ja 24,9 GWh:n säästö vuodesta 2014 vuoteen 2025. Tavoitteessa huomioidaan vuosina 2014–2016 toteutetut ja raportoidut
energiatehokkuustoimien säästöt.
Ympäristöohjelmaan sisältyvät ympäristöjohtamisen
periaatteet, joiden mukaan ympäristöasiat eivät ole
erillinen asiakokonaisuus, vaan ympäristötavoitteet
kytkeytyvät kaupungin talousarvioon ja toimintaan, ja
tuloksista raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Ympäristöohjelman 2014–2017 päämäärät, tavoitteet, toteuttaminen ja mittari
Päämäärät

Tavoitteet

Eheä yhdyskuntarakenne, kestävä
palveluverkko ja liikkumisen kestävyys

Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta
ja moni-ilmeiset keskukset
Eheä ja toiminnoiltaan sekoittunut
yhdyskuntarakenne
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn
osuudet kasvavat
Logistiikan kestävyyden parantaminen

Energia- ja materiaalitehokkuus

Monipuolinen energiantuotantorakenne
Energiatehokkaat asumisterveelliset
rakennukset
Tilojen tehokas käyttö
Kulutuksen vähentäminen ja kestävät
hankinnat
Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen

Ympäristövastuulliset toimijat

Toteuttaminen

Palvelualueiden, liikelaitosten ja
kaupungin yhtiöiden perustehtävät,
toimenpiteet ja hankkeet

Ympäristökuormituksen vähentäminen
Hyvän ympäristön tilan turvaaminen
Ympäristötietoiset päättäjät, asukkaat,
yritykset ja työntekijät
Kestävän kehityksen toteuttaminen
jokapäiväisissä toiminnoissa

Mittari: Kasvihuonepäästöt asukasta kohti laskettuna. Tavoite 2016 on 5,5 CO2-ekv/asukas ja tavoite 2020 5,1 t CO2-ekv/asukas.
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Kaupunkistrategian ja ympäristöohjelman keskeisenä
mittarina ovat kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden. Kaikille taulukossa esitetyille tavoitteille on ympäristöohjelmassa määritelty toimia ja mittareita, jotka ovat suurelta osin samoja kuin kuuden suurimman
kaupungin valitsemat ekologisen kestävyyden indikaattorit. Ohjelmaa ja sen seurantaa koordinoi Oulun
seudun ympäristötoimi. Ympäristöohjelman seurantaryhmässä on edustus kaikilta palvelualueilta sekä keskeisistä liikelaitoksista ja yhtiöistä. Ympäristötoimen
mukaan ympäristöohjelma kytkeytyy poikkitoiminnallisesti esimerkiksi elinkeinoelämän kehittämiseen
(kiertotalous, materiaalitehokkuus) ja välillisesti kuntalaisten hyvinvointiin.

Ympäristöasiat talousarviossa ja
tilinpäätöksessä
Ajatuksena on, että palvelualueet ja liikelaitokset tekevät nostot ympäristöohjelmasta omiin tavoitteisiinsa
ja vastaavat niiden toteutumisesta. Samalla ne määrittelevät tavoitearvot käyttämilleen mittareille. Ympäristöohjelman toteuttamiseksi ei ole varattu erillisiä
määrärahoja, vaan yksiköt ovat edistävät toimia osana
normaalia toimintaansa ja/tai hanketoiminnalla.
Talousarvion laadintaohjeissa ei ole ohjeistettu ympäristöasioiden sisällyttämistä talousarvioon, ja ympäristöohjelman toteutus näkyy vaihtelevasti eri palvelualueiden tavoiteasettelussa. Ympäristön kestävyyttä
ja yhdyskuntarakenteen eheyttä koskevia valtuustoon
nähden sitovia tavoitteita vuoden 2016 talousarviossa oli rakennusvalvonnalla, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla, Oulun Vedellä, Oulun Tilakeskuksella ja
Oulun seudun ympäristötoimella. Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelmassa oli tilojen käytön tehostamista ja energia- ja materiaalitehokkuutta koskevia tavoitteita, ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan
käyttösuunnitelmassa mainittiin uusi Kestävän kehityksen ohjelma 2015–2017. Kaupunginhallituksen
käyttösuunnitelmaan ei sisältynyt ympäristöasioita.
Konsernihallinnossa kehittämisen palvelualue kuitenkin vastaa Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -hankesalkusta. Liikelaitoksista Oulun Serviisillä
oli erilliset johtokunnan hyväksymät ympäristötavoitteet. Vuoden 2016 toimintakertomuksessa palvelualueet ja liikelaitokset raportoivat valtuustoon nähden sitovien ympäristötavoitteidensa toteutumisesta
ja erikseen lauta- ja johtokunnille käyttösuunnitelmatason tavoitteistaan.
Aiemmin liikelaitoksina toimineet tytäryhtiöt Energia,
Satama ja Jätehuolto ovat keskeisessä asemassa ym-
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päristötavoitteiden toteuttamisessa. Esimerkiksi Oulun Energia Oy:llä on tavoite hiilineutraalista energiantuotannosta vuoteen 2050 mennessä.
Ympäristöohjelman toteutumisen ja muut kaupungin
yksiköiden toteuttamat ympäristötoimet Oulun seudun ympäristötoimi kokoaa vuosittaiseen kaupungin ympäristötilinpäätökseen. Vastuu tiedon tuottamisesta kuuluu palvelualueille, liikelaitoksille ja
kaupungin yhtiöille. Raportointi on vakiintunutta: ympäristöasioiden hoidosta on kerrottu kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteenä vuodesta 1998 alkaen ja ympäristötilinpäätöksen muodossa
vuodesta 2010. Raportoinnissa käytettävät mittarit on
määritelty kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä, jota on tehty vuodesta 2004 alkaen. Työryhmän
puheenjohtajana on koko ajan toiminut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Oulun seudun ympäristötoimesta.
Vuoden 2016 ympäristötilinpäätöksen mukaan kaupungin palvelualueet, liikelaitokset ja yhtiöt onnistuivat ympäristötavoitteiden toteutuksessa pääosin hyvin tai kohtuullisesti. Ympäristötilinpäätös on tähän
saakka käsitelty kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa kaupungin tilinpäätöksen liitteenä. Vuonna 2016
yhdyskuntalautakunta ja Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta ovat merkinneet edellisen ympäristötilinpäätöksen tiedoksi, muut toimielimet eivät ole sitä käsitelleet.

Ympäristöohjelman tuloksellisuudesta
Vaikuttavuudesta
Ympäristöohjelman vaikuttavuutta mitataan ensisijaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisellä,
jossa tavoitteena on 20 %:n vähennys asukasta kohden vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä siten, että
tavoitetila on 5,1 CO2-ekv/asukas. Tavoite on toteutunut jo vuosina 2013–2015. Vuonna 2015 päästöt olivat
enää 4,96 CO2-ekv/asukas, ja ennakkoarvion mukaan
vuoden 2016 päästötaso on ollut samaa suuruusluokkaa.
Ympäristötilinpäätöksen käsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle on 10.4.2017 esitetty Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksen raportointi, jonka mukaan päästövähennys vuodesta 1990 vuoteen
2014 on ollut 25,6 % edellä esitetyn 20 %:n sijasta ja
päästöjen määrä 4,74 tCO2-ekv/asukas.
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Ympäristöohjelman muiden vaikuttavuustavoitteiden 36 mittarista 23 on raportoitu vuonna 2016. Toteutuminen on pääosin ilmaistu lukumäärinä ympäristötilinpäätöksen yhteenvetotaulukossa. Kaikista
mittareista ei ole ollut käytettävissä vuoden 2016 toteumaa, jolloin on käytetty tietoa aiemmilta vuosilta,
ja osa mittareista on raportoitu sanallisesti, koska niistä ei ole yhtä lukuarvoa. Mittareille ei ole määritelty
tavoitearvoja, ja yhteenvetotaulukossa onkin käytetty liikennevaloja kuvaamaan kehityssuuntaa vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2016 punaista näytti ainoastaan autoistuminen: oululaiset omistivat 524 autoa
1 000 asukasta kohden, kun edellisenä vuonna niitä oli
514. Muissa tavoitteissa on edistytty tai ainakin pysytty entisellä tasolla.

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, päästöt
asukasta kohden (ilman teollisuuden osuutta)

8

t CO2-ekv/as

7

6,37

6

5,44

5,47

2011
-15 %

2012
-14 %

5

5,07

5,07

4,96

2013
-20%

2014
- 20 %

2015
- 22 %

4
3
2
1
0
1990

Vähennystavoite 2020 (-20%), t CO2-ekv/as

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2016

Ympäristöohjelman mittarit ja niistä raportointi ympäristötilinpäätöksessä 2016, trendi esitettynä liikennevaloin
Eheä yhdyskuntarakenne, kestävä palveluverkko ja liikkumisen kestävyys

Mittareita

Mittareista
raportoitu

Edetty
tavoitteen
suuntaan

Pysytty
ennallaan

Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset
keskukset

2

1

Eheä ja toiminnoiltaan sekoittunut yhdyskuntarakenne

5

3

3

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuudet kasvavat

5

3

2

Logistiikan kestävyyden parantaminen

1

0

Monipuolinen energiantuotantorakenne

2

2

2

Energiatehokkaat asumisterveelliset rakennukset

3

2

2

Tilojen tehokas käyttö

2

2

1

1

Kulutuksen vähentäminen ja kestävät hankinnat

3

2

1

1

Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen

1

0

Ympäristökuormituksen vähentäminen

2

2

2

Hyvän ympäristön tilan turvaaminen

5

3

3

Ympäristötietoiset päättäjät, asukkaat, yritykset ja työntekijät

3

2

2

Menty
huonompaan
suuntaan

1

1

Energia- ja materiaalitehokkuus

Ympäristövastuulliset toimijat

Kestävän kehityksen toteuttaminen jokapäiväisissä toiminnoissa
Kaikki yhteensä

Ohjelman vaikuttavuudesta hyvänä esimerkkinä on se,
kuinka sivistys- ja kulttuuripalvelut on integroinut ympäristöohjelman omaan toimintaansa laatimalla kestävän kehityksen ohjelman vuosiksi 2015–2017. Oulu
on saavuttanut ensimmäisenä kuntana valtakunnallisen tavoitteen 15 % kouluista ja päiväkodeista on Vihreä lippu -kouluja ja -päiväkoteja. Vuonna 2016 osuus
oli 24 %: kouluja oli 14 ja päiväkoteja 37. Ympäristötoimen arvion mukaan hyvä saavutus on seurausta
johdonmukaisesta ympäristökasvatuksesta. Koulut
ovat olleet systemaattisia ja edistäneet ympäristöasiaa läpäisyperiaatteella.

2

1

1

36

23

19

3

1

Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelujen ohella rakennusvalvonta, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun
Energia Oy ja Oulun Jätehuolto Oy ovat saaneet valtakunnallisia palkintoja ja tunnustuksia ympäristöasioiden hoidosta.
Ympäristötoimi on vastannut koko kaupungin ympäristöasioiden hoidon kehittämisestä ja seurannasta
1980-luvun lopulta, sillä laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta on kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätty kehittämiseen, ohjaukseen ja
tiedottamiseen liittyvät tehtävät. Yksikön mielestä vai-
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kuttavuuden lisäämiseksi ei tarvita nykyistä enempää
varsinaista ohjeistamista, koska ympäristöohjelma itsessään ohjaa riittävästi. Valituilla mittareilla välillisesti
ohjataan toimijoita, esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämistavoite kohdistuu Tilakeskukseen. Ympäristöohjelman vaikuttavuutta on pyritty
kasvattamaan nimeämällä yksiköihin ekotukihenkilöitä, ja vuodesta 2012 heidän määränsä on kasvanut
105:stä 215:een.

Sen sijaan luonnonsuojelua piti hyvin hoidettuna vain
36 % vastaajista (edellisellä kerralla 41 %) ja julkista liikennettä 43 % (41 %). Tyytyväisten osuus oli vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Tyytyväisyys ilman laatuun, vesistöjen puhtauteen, melun torjuntaan
ja ympäristön siisteyteen asettui ääripäiden välille.

Kuntalaisten mielipidettä ympäristöasioista on kysytty KAPA – Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Oulussa -tutkimuksessa. Tyytyväisimpiä kuntalaiset olivat jätehuollon ja kierrätystoiminnan hoitamiseen: lähes 90
% vastaajista oli sitä mieltä, että tehtävät oli hoidettu
hyvin. Tyytyväisten osuus oli noussut edellisestä tutkimuskerrasta vuonna 2012, ja nyt se oli vertailuryhmän
keskiarvon tasolla.

Ympäristötilinpäätöksessä on esitetty ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut, jotka kuvaavat
kaupungin vastuunkantoa ympäristöasioissa talousnäkökulmasta tarkasteltuna, ja niistä on olemassa valtakunnallinen ohje. Oulussa ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen laskenta on aloitettu vuoden
2008 talousarvion toteumasta. Merkittävä osa tuotoista ja kuluista liittyy Oulun Energia Oy:n ja Oulun
Jätehuolto Oy:n toimintaan, minkä vuoksi kokonaisluvut on esitetty tässä kaupungista ja yhtiöistä yhteensä.

Taloudesta ja taloudellisuudesta

Oulun kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit vuosina 2015 ja 2016, 1000 euroa
2015

2016

Kaupunki ja yhtiöt (Energia ja Jätehuolto)

Kaupunki ja yhtiöt (Energia ja Jätehuolto)

Tuotot
Ulkoilmansuojelu
Ilmastonsuojelu

Kulut

Investoinnit Tuotot

45

4 002

984

Kulut

Investoinnit

40

3 651

116

2 015

2 144

1 722

3 055

2 673

3 938

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

19 749

9 275

6 041

19 084

8 627

7 139

Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen

13 951

10 061

1 069

14 603

13 034

200

3 037

3 009

703

3 320

4 351

1 785

Melun ja tärinän torjunta

0

10

250

0

15

1 400

Luonnonvarojen ja maisemansuojelu

0

301

0

0

204

6

Maaperän ja pohjaveden suojelu

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet
Ympäristötoiminta yhteensä

466

1 154

0

409

1 163

0

9 243

1 916

3 711

9 929

1 884

4 553

48 506

31 872

14 480

50 440

35 602

19 137

Ympäristönsuojelulaitteiden poistot
Ympäristöperusteiset verot ja veronluonteiset
maksut
Ympäristökulut yhteensä

11 775

12 006

5 140

4 322

48 787

51 930

Kaupungin toiminnassa suurimmat tuotot molempina vuosina tulivat jätevesimaksuista ja rakennusvalvonnan laadunohjauksen seurauksena syntyneestä
(laskennallisesta) energiansäästöstä (taulukossa muut
ympäristönsuojelutoimenpiteet). Vuonna 2016 kaupungin ympäristötuotot olivat 29,8 miljoonaa euroa,
11 % kaikista toimintatuotoista.

ti tavanomaista vuotta suuremmat, toisaalta myös
kaupungin kulut pilaantuneiden maiden käsittelykulut olivat suuret. Merkittävät toimintakulut aiheutuivat kaupungille jätevesien käsittelystä, johon luetaan
myös viemäriverkoston kunnossapito. Kaupungin ympäristökulut poistot mukaan lukien olivat 26,9 miljoonaa euroa, 2 % kaikista toimintakuluista.

Oulun Jätehuolto Oy:n pilaantuneiden maiden vastaanotosta ja käsittelystä saadut tuotot olivat selväs-

Kaupungin ympäristöinvestointeja oli 15,4 miljoonaa
euroa, 12 % kaupungin investointien kokonaismääräs-
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tä ja noin kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna. Oulun Energian ja Jätehuollon investoinnit olivat
3,8 miljoonaa euroa. Kaupungin merkittävimmät investoinnit liittyivät viemäriverkostoon, materiaalitehokkuuden parantamiseen, pilaantuneen maaperän
puhdistamiseen, vesijohtoverkoston saneeraamiseen
sekä meluesteiden rakentamiseen.
Ympäristöohjelman tavoitteita ei ole nimetty varsinaisesti taloudellisuustavoitteiksi, mutta esimerkiksi
energiatehokkaat rakennukset ja valaisimet vähentävät energiakulutusta ja tuottavat samalla taloudellisia
säästöjä. Talousvaikutukset syntyvät usein vasta pitkällä aikavälillä. Sitä, mikä on ympäristö- ja mikä normaalia tuottoa, voi olla vaikea erottaa, eikä kaikista
energiatehokkuustyön vaikutuksista voida antaa euromääräisiä lukuja.
Vain rakennusvalvonta on vuonna 2016 asettanut euromääräisen ympäristötavoitteen ja raportoinut sen
toteutumisesta. Rakennusvalvonnan raportoima energiansäästö näkyy pääosin yksityisten rakentajien hyötynä ja myös kaupungin käyttömenojen pienenemisenä sen omissa uudisrakennuksissa. Tilakeskus on
asettanut tavoitteen energiankulutuksen vähenemiselle mutta ilman euroja. Tilojen tehokasta käyttöä
koskevia tavoitteita on Oulun Tilakeskuksella ja hyvinvointipalveluilla. Täydennysrakentamisen osuuden lisääminen asemakaava-alueiden asuntotuotannossa
pienentää kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia, ja jätteiden käsittelyn tehostaminen on vähentänyt kaatopaikkatilan tarvetta.

Päättyneen energiatehokkuussopimuksen (2008–
2016) euromääräisistä vaikutuksista on yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on todennut, että
▪▪

▪▪

▪▪

Tilakeskuksen kaupungin kiinteistöihin energiakatselmusten perusteella toteuttamilla toimenpiteillä on saavutettu vuosina 2009 -2015 yli 7 miljoonan euron kustannussäästö (kumulatiivinen
säästö lämmön- ja sähkönkulutuksesta 25 500
MWh sekä vedenkulutuksesta 65 800 m3).
Katuvalaistuksen elohopeavalaisimien vaihto
energiatehokkaampiin valaisimiin vuosina 2014–
2015 on vastannut energiansäästönä 6 GWh. Vuositasolla säästö on 0,8 miljoonaa euroa, mutta se
on edellyttänyt investointeja.
Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus vaikuttaa siten, että vuosina 2005–2015 rakennettujen talojen energianostoon vuonna 2015 kuluu
noin 9,2 milj. € vähemmän kuin ilman ohjausta,
mikä vastaa 82,1 GWh.

Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -hankesalkun toteutuneet menot olivat viime vuonna yhteensä 380 000 ja tulot 180 000 euroa, se oli kaupungin kehittämissalkuista pienin. Vuoden lopussa
hanketietokannassa oli meneillään viisi hanketta, joissa kaupungin yksiköistä toimijoina olivat rakennusvalvonta, Tilakeskus ja Oulun Vesi. Vuonna 2016 oli päättynyt kaksi rakennusvalvonnan omaa hanketta. Lisäksi
digitaalisen agendan salkussa oli ympäristöön liittyviä
hankkeita, joissa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut oli
mukana. Vuoden 2017 talousarviossa ei ole olennaista lisäystä hankesalkun euromääriin.

Johtopäätökset
Ympäristöjohtamisen toimintamallista
Ympäristöjohtamisen toimintamalli on selkeyttänyt ympäristöasioiden käsittelyä kaupungin organisaatiossa, kun ne ovat nyt osa vuotuista talousarvio- ja tilinpäätösprosessia. Silti kaikki palvelualueet ja liikelaitokset eivät ole ottaneet huomioon vuositavoitteissaan kaupunkistrategian päämäärää ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys.
Ympäristöohjelman toteuttamisvastuita ei ole määritelty, vaan on luotettu yksiköiden ottavan toimia vastuulleen. Valituilla mittareilla kuitenkin välillisesti ohjataan toimijoita. Ohjelman olemassaolo sinällään ja
ekotukihenkilöiden nimeäminen yksiköihin ovat voineet lisätä kaupungin työntekijöiden tietoisuutta ympäristöasioista ja muuttaa asenteita myönteisemmiksi.
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Ympäristötilinpäätöksen toimintamalli on vakiintunut ja toimiva, ja asiakirjassa on runsaasti tietoa, osa hyvinkin pitkältä ajalta, vaikka ympäristötoimi kokee olevan puutteita tietojen saamisessa ja mittaamisessa.
Kaupunkitason yhteisillä ohjeilla varmistetaan taloustietojen oikeellisuutta ja luotettavuutta. Myös keskeiset, aiemmin kaupungin liikelaitoksina toimineet tytäryhtiöt ovat tuottaneet tarvittavat tiedot. Tulevaisuudessa tiiviimmälle konserniohjaukselle voi olla tarvetta, jos tytäryhtiöiden määrä edelleen kasvaa.
Ympäristöohjelman erillistä vuotuista raportointia kaupunginhallitukselle ei ole toteutettu, vaan raporttina toimiva ympäristötilinpäätös on ollut kaupungin tilinpäätöksen liitteenä vuosina 2015–2017. Edellinen ympäristötilinpäätös on valtuuston ja hallituksen lisäksi käsitelty vain yhdyskuntalautakunnassa ja
Oulun seudun ympäristötoimen johtokunnassa. Monille päättäjille ympäristötyö on saattanut jäädä näkymättömäksi.
Vaikuttavuudesta
Ympäristöohjelman vuoden 2020 asukaskohtaiseen päästövähennystavoitteeseen on päästy jo vuosina 2013–2015 ja ennakkotietojen mukaan myös vuonna 2016. Hyvä saavutus helpottanee työtä vuonna 2016 allekirjoitettujen uusien sitoumusten vähennystavoitteisiin pääsemiseksi.
Ympäristöohjelman mittareille ei ole asetettu tavoitearvoja päästövähennystä lukuun ottamatta. Jatkuvan
parantamisen periaatteen mukaisesti ympäristötilinpäätöksessä kuvataan kehityssuuntaa. Vuonna 2016
raportoiduista mittareista 19 eli noin 80 % kertoo hyvästä kehityksestä ja vain yksi on mennyt huonompaan suuntaan. Kokonaisuutena ohjelman toteutuksessa on edetty strategisten tavoitteiden suuntaan, ja toimilla on ollut vaikuttavuutta.
Erityisesti yhdyskuntalautakunta ja sen toimialan liikelaitokset ja yhtiöt ovat toteuttaneet hyvin ympäristöohjelman tavoitteita osana perustehtäviään. Ne myös hyötyvät monista ympäristötoimista taloudellisina säästöinä tai yhtiöt uutena liiketoimintana. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on integroinut ympäristöohjelman tavoitteellisesti omaan toimintaansa. Tämä on tuottanut tuloksia Vihreä lippu -päiväkotien ja
-koulujen lisääntyneenä määränä.
Rakennusvalvonta on kehittänyt muun muassa hankerahoituksella rakentamisen ohjausta. Työllä on ollut vaikuttavuutta Oulussa ja valtakunnallisestikin. Myös useiden muiden palvelualueiden, liikelaitosten ja
yhtiöiden pitkäjänteinen ympäristötyö on tuottanut Oululle imagoetua ja näkyvyyttä.
Vuonna 2016 tehdyn kyselyn perusteella kuntalaisten mielestä eniten parannettavaa on luonnonsuojelussa ja joukkoliikenteessä. Myös vesistöjen puhtaudessa, melun torjunnassa, ilman laadussa ja ympäristön siisteydessä nähdään kohennettavaa.
Taloudellisuudesta
Ympäristöohjelmassa ei ole asetettu euromääräisiä taloudellisuustavoitteita, vaan säästöt ovat syntyneet
päästövähennyksen sivutuotteena ja parantaneet samalla toiminnan taloudellisuutta. Parhaimmillaan ympäristön etu ja talouden säästöt ovat yhdistyneet. Havainnolliset seurantamenetelmät saattaisivat edelleen pienentää sähkön ja veden kulutusta esimerkiksi kouluissa ja virastoissa.
Vähentääkseen päästöjä kaupunki joutuu monissa tapauksissa investoimaan, esimerkkinä katuvalojen uusiminen. Kaupunki ja yhtiöt ovat tehneet ympäristöinvestointeja yhteensä 19,1 miljoonaa euroa vuonna
2016, lähes 5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -hankesalkun taloudellinen merkitys on ollut palvelualueille vähäinen rakennusvalvontaa lukuun ottamatta. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa kehittämistä on
tehty pääosin ilman hankerahoitusta.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
ympäristöohjelmalla 2014–2017 on edetty kaupunkistrategian ja ilmastosopimusten tavoitteiden suuntaan. Päätavoite kasvihuonekaasujen vähentämisestä 20 % vuoden 1990 tasosta on toteutunut jo
vuonna 2013, ja taso on pystytty säilyttämään.
Kaikista ohjelmassa määritellyistä mittareista ei ole saatu tietoja ympäristötilinpäätöstä varten, mutta kokonaisuutena tavoite jatkuvasta parantamisesta on toteutunut. Mittareiden kehitystyötä ja tietojen
vertailukelpoisuuden lisäämistä suurten kaupunkien kesken on aihetta jatkaa.
Kaikkien palvelualueiden ja liikelaitosten on syytä määritellä vuotuiset ympäristötavoitteensa kaupunkistrategian tavoitteiden ja ympäristöjohtamisen periaatteen mukaisesti.
Ympäristöohjelman raportointi kaupunginhallitukselle ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti vuosina
2015–2016, Ympäristötilinpäätös on ollut kaupunginhallituksessa tilinpäätöksen liitteenä, mutta sitä ei
ole mainittu päätöstekstissä. Jotta kaupunginhallitus voi johtaa ympäristöohjelmalla, sen käytössä tulee
olla seurantatiedot ohjelman toteutumisen etenemisestä.
Kuntalaisille erityisen tärkeitä ovat lähiympäristön asiat kuten ympäristön siisteys ja virkistys- ja suojelualueet. Niiden pitäisi näkyä nykyistä enemmän kaupungin yksiköiden tavoitteissa ja toimissa.
Ulkopuolista rahoitusta kannattaa hyödyntää nykyistä enemmän kehittämistyössä ja ympäristöohjelman toteuttamisessa.

5.8

Oulun Pysäköinti Oy ja yhtiön omistajaohjaus

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston Oulun Pysäköinti Oy:lle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä sitä, miten omistajaohjauksella on onnistuttu varmistamaan ja edistämään kaupunkiomistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Oulun Pysäköinti Oy on Oulun kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, joka tuottaa pysäköintipalveluja keskustan alla Kivisydämessä (900 paikkaa),
Autosaaren (447) ja Autoheikin (225) pysäköintitaloissa sekä toimii pysäköintioperaattorina Kontinkankaan
alueella sekä Luupin pysäköintialueilla (n. 1200 paikkaa). Yhtiö vastaa myös Oulun kaupungin katupysäköinnin lippuautomaattien huollosta ja ylläpidosta (n.
90 kpl). Lisäksi se omistaa, hallinnoi ja vuokraa liiketiloja. Yhtiö on Oulun alueen markkinajohtaja pysäköintilaitosliiketoiminnassa. Pysäköintilaitos Kivisydän on
ratkaissut 3 000 hengen väestösuojatilojen sijoituksen
kaupungin ydinkeskustassa.

Yhtiö hoitaa kaupungin sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sopimuksiin perustuvia velvoitepysäköintipaikkoja laitostensa tiloissa. Nämä sopimukset eivät pääsääntöisesti oikeuta pysäköintiin.
Yhtiön liikevaihto on vuodesta 2010 (1,34 milj. euroa)
lähes kolminkertaistunut (tilinpäätös 2016 3,77 milj.
euroa). Merkittävin syy kasvuun on pysäköintilaitos
Kivisydämen avautuminen 1.10.2015. Liikevaihto jakautuu 2017 liiketoiminta-alueittain: pysäköintiliiketoiminta 74 %, kiinteistöliiketoiminta 11 % ja operointipalvelut 15 %.
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Kehittämisvision ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi vuonna 2016 liikennevaloin
Kehittämisvisio tai toiminnan tavoite

Kaupunkistrategia 2020 Oulun Pysäköinti
Oy:hyn liittyvät tavoitteet
Oulun Pysäköinnin toiminta liittyy kaupunkistrategian
linjaukseen Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta.
Sen rooli elinvoimaisen kaupunkikeskustan mahdollistajana oli voimakkaasti esillä myös kaupunginvaltuuston ns. Kallioparkki-päätöksissä.
Yhtiö on määritellyt toiminnalleen vision ja strategiset linjaukset. Visiossa eivät näy Kivisydämen päätösperusteet tai tavoitteet keskustan kehittämisen ja
elinvoiman mahdollistajana. Sen sijaan yhtiön strategisissa linjauksissa kerrotaan, että yhtiö tarjoaa ensisijaisesti lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiä varten ydinkeskustassa. Tämä linjaus tukee
keskusten keskustan kaupankäyntiin liittyvää elinvoimaa. Kivisydämessä lyhytaikaisen pysäköinnin tavoite toteutuu nykyään 90 %:n osuutena kaikista pysäköinneistä.
Valtuusto hyväksyi (4/2017) keskustan kehittämissuunnitelman, Oulun keskustavision 2040. Kivisydämeen liittyvinä suunnitelmaan sisältyy laajentamistarpeen kartoittaminen, mahdollinen kolmannen
ajoyhteyden toteuttaminen sekä sen nykyistä laajempi
käyttö huolto- ja tavaraliikenteessä. Yhtiön toimitusjohtaja on ollut mukana suunnitelman valmistelussa.

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja
niiden toteutuminen
Kaupunginvaltuuston omistajapoliittisissa linjauksissa
(17.6.2013) yhtiön omistuksesta, kehittämisvisiosta ja
toiminnan tavoitteesta on linjattu:
Omistus: Säilytetään ennallaan. Myös valmisteilla olevissa omistajapoliittisissa linjauksissa yhtiö halutaan
säilyttää kaupungin tytäryhtiönä, koska yhtiöllä on
strateginen tehtävä elinvoiman edistämisessä ja infrastruktuurin ylläpitäjänä.

Toteutuminen

Kehittämisvisio: Yhtiö tarjoaa laadukkaita
pysäköintipalveluja toiminta-alueellaan
Kehittämisvisio: Yhtiö toimii aktiivisessa
roolissa Oulun keskustan pysäköintiratkaisujen toteuttajana
Kehittämisvisio: Selvitetään kaupungin
pysäköintiomistusten keskittäminen Oulun
Pysäköinti Oy:lle
Toiminnan tavoitteet: Toimii taloudellisesti
kannattavasti

Laadukkaat pysäköintipalvelut: Kivisydän pysäköintilaitos vahvistaa yhtiön pysäköintipalvelujen laatua.
Pysäköintilaitoksena sen valtteja ovat yhtiön mukaan
sijainti, saavutettavuus, toiminnallisuus, viihtyisyys, tasokkuus, turvallisuus ja ympärivuotinen tasalämpöisyys. Saavutettavuutta takaa kuusi hissiyhteyttä ja 19
hissiä. Tilat ovat väljät ja pysäköintiruudut katupaikkoja isommat. Pysäköintilaitos on avoinna joka päivä 24
tuntia. Tilojen väritys ja sähköinen järjestelmä auttavat
asiakkaiden asiointia. Asiakkaita palvelevat myös ulkopuoliset toimijat. Tarjolla on muun muassa sähköautojen latauspaikkoja ja muita autopalveluita.
Yhtiöllä ei ole säännöllistä ja tilastollista asiakastyytyväisyysmittausta, mutta se vastaa asiakkailta tulleisiin
palautteisiin. Yhtiön visiossa ja strategisissa linjauksissa
ei näy kaupunkiomistajan tavoite kuntalaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämisestä keskustan alueella.
Aktiivisessa roolissa Oulun keskustan pysäköintiratkaisujen toteuttajana: Kivisydän pysäköintilaitos lisäsi merkittävästi yhtiön volyymiä pysäköintitoimijana. Valtuuston
Kivisydän-hankkeen rahoituspäätöksen (20.2.2012)
mukaan investointi, jonka kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 73,5 miljoonaa euroa, rahoitetaan velvoiteautopaikkamaksuilla, keskustan entisiltä pysäköintikortteleista saaduilla ja myöhemmin saatavilla myyntituloilla,
pysäköintimaksutuloilla ja yhtiön ottamilla lainoilla, jotka kaupunki takaa. Kaupungin takaaman lainoituksen
enimmäismäärä 36 miljoonaa euroa muutettiin myöhemmin samansuuruiseksi lainanannoksi.
Rahoituspäätöksen pääomitukset ovat toteutuneet
valtuuston päätöksen suuruisena. Kaupungin rahoitusosuus oli 44,6 miljoonaa euroa (osakemerkinnät 9
milj. € ja SVOP sijoitukset 35,6 milj. €). SVOP sijoitusten summa on kertynyt velvoiteautopaikkamaksuista.
Lainoja kaupunki on myöntänyt yhtiölle 33 miljoonaa
euroa, joten kokonaisuudessa jäätiin 3 miljoonaa alle
päätöksen enimmäismäärän.

83

ARVIOINTIKERTOMUS 2016

Pysäköintiomistusten keskittäminen: Tavoitteena on
ollut kolmen yhtiön (Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki, Kiinteistö Oy Oulun Sävelparkki ja Rehaparkki Oy)
siirtoselvitys Pysäköinti Oy:lle. Tavoiteaikataulu selvitykselle oli 31.12.2014. Kirjallista selvitystä ei ole tehty eikä keskittäminen ole toteutunut. Keskittäminen
on omistajan harkinnassa olevia asioita. Kaupungin
omistajaohjauksen viranhaltijoiden mukaan asiasta
raportoidaan ja asian edistämisen esteet perustellaan
konsernijaostolle. Yhtiö ei tarkastuslautakunnan arviointikäynnin aikaan ollut tietoinen omistajan linjauksen perusteista, vaan toivoi keskittämisneuvotteluja.

Yhtiön odottama pienimuotoinen positiivinen kehitys
ei ole toteutunut. Autosaaren pysäköintimäärät ovat
laskeneet selvästi. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin
Valkean rakennustyömaa ja sen pysyvästi muuttamat
keskustan liikennejärjestelyt, Valkean oma pysäköintitila, Anttilan poistuminen korttelista sekä Kivisydämen käyttöönotto.

Taloudellinen kannattavuus: Pysäköintilaitos Kivisydänhankkeelle tehtiin suunnitteluvaiheessa liiketoimintasuunnitelma (2014) ja siinä uuden laitoksen alkuvuodet arvioitiin tappiollisiksi. Kannattavuuden odotetaan
saavuttavan tavoitetason viidentenä vuotena.

Kannattavuuteen vaikuttavat myös käyttökustannusten hallinta suhteessa tuloihin ja yhtiön korkeasta lainamäärästä johtuvat poistot ja rahoituskulut. Vahva
kassa ja Kivisydämen asiakasvirtojen odotettua nopeampi kehitys voivat kuitenkin yhtiön mukaan mahdollistaa suunniteltua nopeampaa lainojen lyhennystä.
Vuodet 2017–2021 ovat talouden tasapainottamisvuosia (Tytäryhteisöraportti 10/2016).

Pysäköintilaitosten kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti asiakkaiden käyttömäärät. Asiakasvirroista seurataan pysäköintimäärää, käyttöastetta ja käyttöajan
pituutta. Käyttöastetta kuvataan käyttökertoimella
(K-kerroin: pysäköintitapahtuma/autopaikka/aukiolopäivä). Kivisydämen kolmen ensimmäisen kuukauden käyttökerroin oli 1,6, joka oli odotettua parempi.
Vuonna 2016 Kivisydämessä oli yli 570 000 pysäköintitapahtumaa (K-kerroin 1,74), joka on selvästi parempi kuin kerroin 1, jota liiketoimintasuunnitelmassa
ennakoitiin. Asiakkaita oli keskimäärin 1 550 päivässä. Jos tätä vertaa esimerkiksi Tampereella sijaitsevaan Hämppi-pysäköintilaitokseen (Finnpark Oy, 972
pysäköintipaikkaa), suunta on parempi, sillä Hämppi
pääsi tasoon 1 400 asiakasta/päivä (sisäänajoa) neljäntenä toimintavuotenaan vuonna 2016 (Aamulehti
12.2.2017). Kivisydämen tavoitekäyttökerroin on 2,15
(5. käyttövuosi).

Pysäköintilaitoksen käyttöasteeseen vaikuttaa hinnoittelu. Kivisydämen lyhytaikaispysäköinnissä yhtiö
pyrkii alle ns. Oulun 1. vyöhykkeen katuhinnoittelun.
Tällä hetkellä tavoite toteutuu.

Valtuuston asettamien tulostavoitteiden 2016
toteutuminen
Yhtiö onnistui toteuttamaan kaikki sille kaupungin
talousarviossa asetetut taloudelliset tulostavoitteet.
Myös vuonna 2015 se toteutti kaikki taloudelliset tulostavoitteensa, mutta myös toiminnalliset tavoitteensa, jotka liittyivät Kivisydämen valmistumiseen, toiminnan aloittamiseen ja kilpailukyvyn seurantaan sekä
taloudelliseen toimintaan. Vuodelle 2016 ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita.
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Tilikauden tulos oli odotetusti negatiivinen. Rahoituskulut olivat yli 0,8 miljoonaa euroa ja poistot noin miljoonaa euroa.

▪▪

Muut valtuustopäätökset – asiakaslähtöisyys

▪▪
▪▪

Tytäryhtiöiden viestinnän on konserniohjeen mukaan
tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa tulee huomioida kaupungin
yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. Yhtiön verkkoviestintä kaupunkilaisille
ja asiakkaille on niukkaa. Esimerkiksi vuosikertomusta
tai keskeisiä taloustietoja ei verkkosivuilla ole. Niiltä ei
löydy myöskään liikuntarajoitteisten pysäköintilaitosten esteettömyysopastusta.

▪▪

yhtiökokoukseen osallistuneen ohjeistaminen (ei
erityistä ohjeistusta konsernijaostossa)
yhtiön esittäytyminen konsernijaostolle (omistajaohjauskeskustelu, sisältää kehityskeskustelun ja
hallitustyöskentelyn onnistumisesta keskustelun)
hallitustyön itsearviointityökalun käyttö yhtiössä
omistajaohjauskeskustelu konsernijaoston kanssa, jossa käydään läpi myös edellisen ed. itsearvioinnin tulokset (uusi käytäntö)

Seuraavia välineitä ei ole ollut käytössä (ei tarvetta):
▪▪
▪▪
▪▪

yhtiöjärjestykseen vaikuttaminen
seurantatietojen perusteella reagointi yhtiön
suuntaan
omistajapoliittisen ohjelman raportoinnin perusteella reagointi yhtiön suuntaan
neuvotteluvelvoitteen mukainen neuvottelutilanne ennakkokäsitysasioissa.

Oulun Pysäköinti Oy:n omistajaohjaus

▪▪

Omistajaohjaus on yhteisen näkemyksen luomista toimialan tehtävistä, tavoitteista ja toiminnan järjestämisestä yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaupungin näkökulmasta se on joukko toimia,
joilla kaupunki omistajana vaikuttaa yhtiön hallintoon
ja toimintaan. Oulun Pysäköinti Oy:n omistajaohjauksesta on vastannut kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto. Viranhaltijoista vastuu siirtyi 1.4.2016 talousjohtajalle. Kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteita
omistajaohjaukselle omistajapoliittisissa linjauksissa,
talousarviossa ja konserniohjeessa.

Valmisteilla olevissa uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa yhtiön raportoitaviksi tavoitteiksi on määritelty asiakastyytyväisyys/-kokemus, pysäköinnin hinta ja
pysäköintilaitosten käyttöaste sekä ympäristövastuullisuustavoitteet. Nämä mittarit ovat omistajaohjauksen vaikuttavuuden ja yhtiön liiketoiminnan näkökulmasta oikeansuuntaisia.

Vuonna 2016 omistajaohjauksen käytännön keinoista
on ollut käytössä seuraavat:
▪▪
▪▪

taloudelliset tavoitteet asetettu talousarviossa
ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallintoelimiin

Oulun Pysäköinti Oy:n hallituksessa on neljä miestä ja
yksi nainen. Tasa-arvolain mukaan myös kuntaenemmistöisissä yhtiöissä luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.

Johtopäätökset
Kaupunkistrategian Oulun Pysäköinti Oy:öön liittyvät tavoitteet
Kivisydän on lisännyt keskustan tiivistämismahdollisuuksia, kun pysäköintiä ja velvoiteautopaikkoja on
voitu osoittaa sen tiloihin. Kalliotiloissa on myös keskustakortteleiden kiinteistöjen huoltotunneli ja huoltotiloja, jotka siirtävät raskasta liikennettä keskusta kaduilta kalliotilaan, joka lisää turvallisuutta ja viihtyvyyttä keskustassa.
Yhtiö on tiedostanut roolinsa keskustan elinvoimaan ja kehittämiseen, mutta yhtiön visiossa tämä tulevaisuudenkuva ei näy.
Keskustavisio 2040 voi toteutuessaan sisältää yhtiölle merkittäviä laajentumismahdollisuuksia.
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Muut valtuustopäätökset
Kivisydämen rakentamisen kokonaiskustannukset olivat 68,0 miljoonaa euroa eli noin 5,5 miljoonaa alle
investointipäätöksen. Kaupunginvaltuuston rahoituspäätös enimmäismäärästä jäi alle 3 miljoonaa euroa.
Valtuuston omistajapoliittiset linjaukset
Kivisydän-investoinnin rahoituskulut heikentävät yhtiön kannattavuutta. Yhtiö arvioi tuloksen kääntyvän
voitolliseksi noin vuonna 2020. Kannattavuuden kannalta kriittistä on asiakasmäärien kehitys, johon vaikuttaa muun muassa keskustan tyhjien liiketilojen määrä sekä keskustan rakentaminen ja liikennejärjestelyt.
Yhtiön kuntalais- ja asiakasviestintä on niukkaa sen verkkosivuilla. Asiakastyytyväisyyttä ei seurata muilla tavoin kuin palautteista saatavalla tiedolla, joten omistajapoliittisen kehitysvisiota: ”tuottaa laadukkaita pysäköintipalveluja”, ei voitu arvioida asiakasnäkökulmasta.
Kaupunginvaltuuston talousarvion tulostavoitteet
Yhtiö on saavuttanut kaikki sille kaupungin talousarviossa 2016 asetetut tulostavoitteet.
Omistajaohjaus
Keskeistä omistajaohjauksen välinettä ei ole käytetty, kun yhtiölle ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita vuosiksi 2016–2017. Muita omistajaohjauksen välineitä on käytetty monipuolisesti. Omistajalla ei ole
ollut tarvetta reagointiin yhtiön seurantatietojen perusteella. Kolmen pysäköintikiinteistöyhtiön siirtoon
liittyvä tavoite ei ole toteutunut. Asia on omistajan harkittavia asioita, mutta yhtiö on odottanut keskittämisneuvotteluja.
Konsernijaoston pöytäkirjoihin ei ole kirjattu ohjeita yhtiökokoukseen osallistuvalle kaupungin edustajalle muuta kuin hallituksen jäsenten valinta. Yhtiön hallituksen kokoonpanossa ei ole otettu huomioon lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
Riskit
Yhtiöllä on käytössä riskienhallintajärjestelmä, jonka tuottamaa tietoa sen hallitus tarkastelee
säännöllisesti.
Arvioinnin perusteella yhtiölle toiminnalle riskejä voivat aiheuttaa:
•
•
•
•
•
•

yhtiön tappiollisten vuosien liian suuri määrä
asiakasmäärien kehitys (Kivisydämen tavoitekäyttökertoimeen 2,15 vielä matkaa)
selviäminen isoista lainoista, koroista ja poistoista
keskustan liiketoiminnan sijainnissa ja toimintatavoissa tapahtuvat muutokset sekä tyhjien liiketilojen vaikutukset
keskustan rakentamisen ja liikennejärjestelyjen vaikutukset
asiakaslähtöisessä toimintatavassa onnistuminen
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulun Pysäköinti Oy toteutti vuonna 2016 kaikki sille kaupungin talousarviossa asetetut taloudelliset
tulostavoitteet ja on ison investointinsa jälkeen etenemässä valtuuston omistajapoliittisten linjausten
suuntaan omistajan harkinnassa olevaa pysäköintiomistusten keskittämisselvitystä lukuun ottamatta.
Yhtiön tulee seurata systemaattisesti asiakkaidensa pysäköintipalvelun laatukokemusta, jotta se voi varmistaa toimivansa kaupungin omistajapoliittisen linjauksen ”tuottaa laadukkaita pysäköintipalveluja”
mukaisesti ja nykyistä asiakaslähtöisemmällä toimintamallilla.
Kaupunki on yhtiön 100 %-prosenttinen omistaja, joten kaupunkistrategian linjaukset on hyvä näkyä
vahvasti yhtiön visiossa ja strategisissa linjauksissa.

5.9

Oulun Satama Oy ja yhtiön omistajaohjaus

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston Oulun Satama Oy:lle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumista sekä sitä, miten omistajaohjauksella on onnistuttu varmistamaan ja edistämään kaupunkiomistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Oulun Satama Oy on kaupungin 100-prosenttisesti
omistama tytäryhtiö. Vuoden 2014 alusta aloittaneen
yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen sekä yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen
ja siihen liittyvä muu liiketoiminta. Ennen yhtiöittämistä Satama toimi kaupungin liikelaitoksena vuodesta
1994 alkaen. Sataman toimipaikat sijaitsevat Oritkarissa, Nuottasaaressa ja Vihreäsaaressa.

Kaupunginvaltuuston yhtiöön liittyvien
päätöksien ja linjauksien toteutumisesta
Kaupunkistrategian Oulun Satama Oy:öön
liittyvättavoitteet
Kaupunkistrategiassa 2020 on linjattu, että Oulun näkyvyys ja aloitteellisuus valituissa kansainvälisissä verkostoissa ja arktisen alueen logistisena keskuksena
vahvistuu. Yhtenä indikaattorina on satamaliikenteen
määrä, jossa vuoden 2016 tavoitetila oli 3,9 ja vuoden
2020 tavoitetila on 5,5 miljoonaa tonnia. Lähtötilanne
vuonna 2012 oli 3,6 miljoonaa tonnia.
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Sataman liikennemäärät vuosina 2007–2016 ja kaupunkistrategian tavoite 2020
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Lähde: Oulun tilastolliset vuosikirjat 2007 – 2015, Oulun Satama Oy:n tilinpäätös 2016

Vuonna 2016 satamaliikenteen kokonaismäärä oli
3,56 miljoonaa tonnia, 3,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja sataman historiassa toiseksi suurin määrä. Kaupunkistrategian tavoite 3,9 miljoonaa tonnia jäi
kuitenkin saavuttamatta. Vienti lisääntyi 6,3 %, ja sen
osuus liikennemääristä oli 43 %. Oulu nousi Perämeren suurimmaksi sahatavaran vientisatamaksi, kun sahatavan vienti kasvoi 14 %. Tuonnin kasvu oli 0,6 %
edellisvuodesta. Vienti- ja tuontiartikkeleista merkittävin oli paperi. Laivakäyntejä oli 588, lähes 11 % edellisvuotta enemmän, ja yhtiön mukaan käyntimäärä on
liikelaitos- ja osakeyhtiöaikana sataman uusi ennätys.
Liikenneviraston satamien ulkomaanliikennetilastojen
mukaan Oulu oli liikennemäärien perusteella Suomen
vientisatamista kahdeksas ja tuontisatamista kymmenes vuonna 2016. Perämeren satamista Kokkola oli
viime vuonna yleissatamien ulkomaanliikenteen koko
maan kolmas noin 6,0 miljoonan tonnin liikennemäärällään. Raahen ulkomaanliikenne oli lähes 5,0, Tornion ja Oulun ulkomaanliikenteet kumpikin noin 3,0
ja Kemin noin 1,5 miljoonaa tonnia. Ulkomaan liikennettään kasvattivat Oulun ohella pohjoisen satamista
kaikki muut paitsi Raahe. Konttiliikenteessä Oulun Satama oli koko maan viidenneksi suurin ja kontti- ja yksikköliikenteessä Perämeren suurin satama. Oulun Satama Oy arvioi tilinpäätösraportoinnissaan 2016, että
Suomen ulkomaankaupan odotetaan varovaisesti kasvavan vuoden 2017 aikana. Kasvu voi jakautua hyvin
epätasaisesti eri tuoteryhmiin ja siten eri satamiin.
Kaupungin strategisena linjauksena on myös, että yritysten tuote- ja palveluvienti sekä investoinnit alueelle
kasvavat. Oulun Satama Oy:n tehtävänä on infrastruktuuriaan ja palvelujaan kehittämällä mahdollistaa yritysten viennin lisäys. Sataman kokonaisliikenteestä
viennin osuus on noussut 40 %:sta vuonna 2007 viime
vuoden 43 %:iin. Kaupunkistrategian raportoinnin mu-

kaan Oulun seudun kokonaisviennin arvo on pysytellyt
samalla tasolla vuosina 2012–2014 ja vuonna 2015 supistunut 2,9 miljardiin euroon, joten strategiassa asetettuihin tavoitearvoihin voi olla vaikea päästä.
Satamaan liittyvä strateginen linjaus on, että kaupunki edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 sataman
ensisijaisiksi kehityskohteiksi seudun yritykset nimesivät sataman väylän syventämisen yli 12 metriin sekä
satamaan johtavien tieyhteyksien kehittämisen. Nämä
luovat edellytykset sataman kautta kuljetettavien tavaravirtojen kasvulle ja alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Oulun kaupunki ja Oulun Satama Oy ovat
pyrkineet edistämään uuden 12,5 metrin syväväylän
rakentamista, ja hallitus päättikin huhtikuussa 2017
lisäbudjetissaan myöntää hankkeelle 12,5 miljoonaa
euroa. Väylän kokonaiskustannus on 33,4 miljoonaa
euroa. Tavoitteena on toteuttaa ruoppaustyöt vuonna 2018.
Liikenneinfrastruktuurin jatkokehittämisessä olennaista on muun muassa se, miten kaivannaisteollisuuden
ja muiden elinkeinojen kuljetus- ja matkustamistarpeet kehittyvät. Oulussa on arvioitu, että jos kaivoskuljetukset suuntautuisivat tänne, yksi kaivos toisi
kaupunkiin 100 uutta työpaikkaa ja satamaan liikennettä keskimäärin kaksi miljoonaa tonnia. Sataman ja
sen itäpuolella olevan työpaikka-alueen kehittäminen
on mahdollistettu kaupunginvaltuuston 29.2.2016
päättämällä Oritkarin asemakaavalla. Oulun Satama
Oy:n tietojen mukaan sataman ulkopuolisille logistiikka-alueille on valmiiksi suunniteltuja investointeja jo
noin 50 miljoonan euron arvosta, ja kokonaisuudessaan sataman ja sen lähialueiden investointien määrä
kohoaa lähivuosina yli 100 miljoonan euron. Yhtiö näkee mahdollisuuksia Sataman roolin kasvattamisessa
kohti logistiikkakeskusta ja älysatamaa.
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Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja
niiden toteutuminen
Omistajapoliittisista linjauksista päätettäessä vuonna
2013 Oulun Satama toimi liikelaitoksena.
Kehittämisvision ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi liikennevaloin
Kehittämisvisio tai toiminnan tavoite

Toteutuminen

Kehittämisvisio: Oulun Sataman toiminta
yhtiöitetään vuoden 2014 alusta kaupungin
100-prosenttisesti
omistamaksi tytäryhtiöksi
Kehittämisvisio: Selvitetään Perämeren
satamien yhteistyömahdollisuudet
Toiminnan tavoitteet: Toimintavarmuus ja
kilpailukyky

Perämeren satamien yhteistyötä tehdään Perämeren
ja Merenkurkun satamien yhteistyöverkostossa, joka
on toiminut yli 30 vuotta. Oulun Sataman mukaan yhteistyö on tiivistynyt edunvalvonnassa ja eräissä operatiivisissa asioissa kuten henkilöstön koulutuksessa ja
jäänmurtajayhteistyössä. Yhtiön mukaan satamat kuitenkin kilpailevat keskenään ankarasti, eikä syvällisempää yhteistyötä ainakaan toistaiseksi ole. Kilpailua voivat entisestään kiristää mahdollinen taloustilanteen
heikentyminen ja ulkomaanliikenteen väheneminen
sekä teollisuuden rakennemuutokset. Kaikkia pohjoisen satamia kiinnostavat kaivannaisteollisuuden uudet kuljetukset.
Toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi on
tehty Oulun Satama Oy:n strategia toimenpiteineen
vuosiksi 2015–2019. Strategia toimii pohjana toimintasuunnitelmalle, jossa 12,5 metrin syväväylä on keskeisellä sijalla. Syvemmän väylän ja sen myötä isompien
alusten käytön ansiosta toimitusvarmuus on parempi
ja merikuljetusten yksikkökustannukset laskevat merkittävästi, millä on vaikutusta esimerkiksi sahatavaran
vientiyritysten kannattavuudelle. Kuljetusten yksikkökustannusten lasku myös kompensoi laivojen rikkidioksidipäästöjä koskevien tiukentuneiden määräysten
kustannusvaikutusta. Oulun Satama Oy:n mukaan vuosina 2015 ja 2016 rikkidirektiivistä ei kuitenkaan ole aiheutunut pelättyjä suuria vaikutuksia Oulussa.
Satamalla on useaksi vuodeksi eteenpäin alustava investointiohjelma, jonka tarkempi aikataulutus riippuu markkinatilanteesta ja asiakkaiden tarpeista. Sataman vuonna 2015 päivitetyssä yleissuunnitelmassa
on varauduttu vaihtoehtoisiin kehitysskenaarioihin,
joiden perusteella kokonaistavaraliikenne voi kasvaa
7,9–11,0 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä .

Toimintavarmuuden ja laadun ylläpitämiseksi Oulun
Satama Oy:llä on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka
sisältää laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät.
Valmistelussa olevissa uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa Oulun Satama Oy on määritelty energia- ja
ympäristöliiketoiminnan tytäryhtiöksi yhdessä Oulun
Energia Oy:n, Oulun Jätehuolto Oy:n ja Scanlab Oy:n
kanssa. Raportoitavat tavoitteet liittyvät elinvoimaan,
ympäristövastuullisuuteen, asiakaslähtöisyyteen, kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Valtuuston asettamien tulostavoitteiden
toteutuminen vuonna 2016
Valtuusto asetti kaupungin vuoden 2016 talousarviossa Oulun Satama Oy:lle tulostavoitteet mutta ei enää
toiminnallisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä liikennemäärien kasvu näkyy tuloksessa. Liikevaihto kasvoi 0,3, liikevoitto 0,7 ja tilikauden tulos 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vaikka
omavaraisuusaste ei yltänyt tavoitteeseen, se oli erinomainen ja aiempia vuosia parempi. Myös sijoitetun
pääoman tuottoprosentti parani edellisvuosista ja
ylitti tulostavoitteen. Yhtiö maksoi omistajalle maanvuokrana, kiinteistöveroina, lainojen takausprovisioina sekä korkokuluina yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.
Tulostavoitteiden toteumat vuosina 2014–2016
Tunnusluku

TP
2014

TP
2015

TA
2016

TP
2016

Liikevaihto, t€

7 369

7 687

7 635

8 020

Liikevoitto, t€ 1

1 210

542

374

1 277

Tulos, t€
Tase, t€
Investoinnit, t€
SIPO- % 2
Omavaraisuusaste, %
Henkilöstö

3

100

0

15

574

47 553

45 952

45 500

44 662

– 14 685

– 725

– 4 000

– 1 166

0,6

1,3

0,7

3,1

62,6

65,0

70,8

69,1

21

22

22

Lähde: Oulun kaupungin tilinpäätökset 2014–2016

Investointien määrä on vaihdellut vuosittain. Merkittävin viime vuosien investointi on ollut vuosina
2013–2014 toteutettu Länsilaiturin II vaihe. Vuosina
1

Liikevoitto = Operatiivinen tulos eli tulos ennen korkoja ja veroja

Sipo-% = sijoitetun pääoma tuottoprosentti (nettotulos + korkokulut + välittömät verot) / (oma pääoma + vieras pääoma - korottomat velat) yli 20 %
erinomainen, 10–20 % hyvä, 5-10 % tyydyttävä, 0-5 % välttävä
2

Omavaraisuusaste, % = oma pääoma / oma + vieras pääoma yli 50 %
erinomainen, 40–50 % hyvä, 30–40 % tyydyttävä, 20–30 % välttävä, alle 20
% heikko
3
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2015–2016 on rakennettu lisää kenttiä ja parannettu rautatieyhteyksiä lisääntyneen liikenteen tarpeisiin.
Viime vuodeksi suunniteltujen investointien ajoitusta
tarkennettiin asiakastarpeiden mukaisesti, ja läjitysal-

taiden rakentaminen siirrettiin pääosin vuodelle 2017.
Syväväylä tulee olemaan pääosin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen investointi, ja Satama maksaa kustannukset vuokrana kaupungille.

Investoinnit vuosina 2012–2017, 1 000 euroa
Oulun Satama liikelaitos

Oulun Satama Oy

TP 2012

TP 2013

TP 2014

TP 2015

TA 2016

TP 2016

TA 2017

– 748

–5 095

– 14 685

– 725

– 4 000

– 1 166

– 7 975

Lähde: Oulun kaupungin tilinpäätökset 2012–2016 ja talousarvio 2017

Oulun Satama Oy:n omistajaohjaus

▪▪

Omistajaohjaus on yhteisen näkemyksen luomista toimialan tehtävistä, tavoitteista ja toiminnan järjestämisestä yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaupungin näkökulmasta se on joukko toimia,
joilla kaupunki omistajana vaikuttaa yhtiön hallintoon
ja toimintaan. Kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteita omistajaohjaukselle omistajapoliittisissa linjauksissa, talousarviossa ja konserniohjeessa. Oulun Satama
Oy:n omistajaohjauksesta on vuonna 2016 vastannut
kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto, ja viranhaltijoista vastuussa on ollut kaupungin talousjohtaja.

▪▪

Omistajaohjauksen käytännön keinoista Oulun Satama Oy:ssä olivat vuonna 2016 käytössä seuraavat:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

taloudelliset tavoitteet talousarviossa
ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallintoelimiin
yhtiökokoukseen osallistuneen ohjeistaminen
(hallitukseen valittavat henkilöt)
yhtiön esittäytyminen konsernijaostolle
kehityskeskustelut yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa
neuvotteluvelvoitteen mukainen neuvottelu ennakkokäsitysasioissa (syväväyläasiat)
omistajaohjauksen osallistuminen yhtiön strategiapäivään (11/2016).

Kaikkia tytäryhtiöitä on koskenut Konserniohjeen ja
Hyvä hallintotapa -ohjeen päivitys sekä tilinpäätöskoulutus (12/2016).
Seuraavia välineitä ei ollut käytössä Oulun Satama
Oy:n omistajaohjauksessa viime vuonna, koska niille
ei nähty olevan tarvetta:
▪▪

yhtiöjärjestykseen vaikuttaminen

▪▪
▪▪

hallituksen itsearviointityökalun käyttö yhtiössä
(tehty vuonna 2015)
konsernijaoston tekemä seuranta ja arviointi koskien tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta (tehty vuonna
2015)
seurantatietojen perusteella reagointi yhtiön
suuntaan
omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta tehdyn raportoinnin perusteella reagointi yhtiön
suuntaan (omistajapoliittisessa ohjelmassa ei ollut tehtäviä).

Oulun Satama Oy:n hallitukseen nimettiin jäseniksi viisi miestä ja kaksi naista. Tasa-arvolain mukaan myös
kuntaenemmistöisissä yhtiöissä luottamushenkilöistä
koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Sekä omistajan että Oulun Satama Oy:n edustajat
ovat ilmaisseet käyvänsä tiivistä vuoropuhelua ja pitävät yhteistyötä toimivana. Omistajan mukaan hallitus ja toimitusjohtaja ovat pitäneet kaupungin johtoa
hyvin ajan tasalla.

Yhtiön riskit
Oulun Satama Oy:n strategiset riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin ja sidosryhmien toimintaan.
Toiminnan riskejä arvioidaan vuosittain, ja ulkoisen
toimintaympäristön muutoksia pyritään arvioimaan
jatkuvasti liiketoiminnan kehityksen turvaamiseksi.
Yleisen taloustilanteen ja liikennevirtojen muutokset
sekä teollisuuden mahdolliset rakennemuutokset heijastuvat Sataman toimintaan sekä mahdollisuuksina
että riskeinä. Uusien asiakkaiden saaminen voi edellyttää lisäinvestointeja.
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Johtopäätökset
Kaupunkistrategian Oulun Satama Oy:öön liittyvät tavoitteet
Kaupunkistrategian liikennemäärätavoite 3,9 miljoonaa tonnia vuonna 2016 ei toteutunut, vaikka liikenne
on lisääntynyt viime vuosina ja oli viime vuonna 3,56 miljoonaa tonnia, mikä on sataman historian toiseksi paras tulos. Toiminnan monipuolistamiseksi yhtiö on pyrkinyt saamaan uusia asiakkaita. Viime vuonna
Oulu oli Perämeren suurin sahatavaran vientisatama. Satamalle vuodeksi 2020 asetettu tavoite 5,5 miljoonaa tonnia on näillä näkymin mahdollista saavuttaa, kun syväväylä toteutuu.
Viennin osuus Sataman kokonaisliikenteestä on ollut kasvusuunnassa, ja kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla se oli korkein viime vuonna. Satama on viennin kasvattamisessa ja logistiikan työpaikkojen
lisäämisessä pyrkinyt huolehtimaan ajanmukaisesta ja kilpailukykyisestä infrastruktuurista ja satamapalveluista. Satamaliikenteen työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä koko logistiikkaketjuun. IT-yritysten ja
Sataman yhteistyöllä on mahdollista hyödyntää teknologiaa entistä enemmän ja edetä kohti älysatamaa.
Yhteistyöverkostojen merkitys korostuu.
Oulun Satama Oy on toimillaan edistänyt kaupunkistrategian linjauksia.
Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja niiden toteutuminen
Perämeren satamat ovat tehneet yhteistyötä edunvalvonnassa ja eräissä operatiivisissa asioissa, mutta
käytännössä kilpailutilanne on yhtiön mukaan estänyt merkittävän yhteistyön. Eri syistä satamien kilpailu näyttää kiristyneen entisestään. Esimerkiksi kaivosten kuljetuksista kilpaillaan, koska niillä on huomattava liikennevirtoja lisäävä ja työllistävä vaikutus.
Kilpailukyvyn ja toimintavarmuuden kehittämiseksi on laadittu Oulun Satama Oy:n strategia ja päivitetty
Sataman yleissuunnitelma, jonka pohjalta on määritelty toimia erilaisia kehitysvaihtoehtoja varten. Syväväylähankkeella, jota yhtiö ja kaupunki ovat aktiivisesti ja onnistuneesti edistäneet, parannetaan Oulun
Sataman ja erityisesti alueen vientiyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Asiakaslähtöisyys on toteutunut muun muassa siinä, että satamainvestointeja on tehty asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Oulun Satama
Oy on myös tehostanut toimintaansa ja kehittänyt tuottavuuttaan. Kilpailukyvyn ja toimintavarmuuden
kehittäminen on kuitenkin aina ajankohtaista eikä tavoitteiden voida siksi arvioida täysin toteutuneen.
Valtuuston asettamien tulostavoitteiden toteutuminen 2016
Talousarvion tulostavoitteet toteutuivat hyvin: liikevaihto, liikevoitto, tulos ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti olivat selvästi budjetoitua ja edellisvuotta paremmat. Omavaraisuusaste ei ollut aivan tavoitteen mukainen mutta parempi kuin edellisenä vuonna. Investoinnit olivat vähäiset.
Oulun Satama Oy:n omistajaohjaus
Keskeistä omistajaohjauksen välinettä ei ole käytetty, kun yhtiölle ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita
vuosiksi 2016–2017. Muita omistajaohjauksen välineitä on käytetty monipuolisesti. Valmisteltavina olevissa omistajapoliittisissa linjauksissa tultaneen asettamaan toiminnalliset tavoitteet, joista yhtiön tulee
raportoida. Uutta tavoitteissa on ympäristövastuullinen satamatoiminta.
Konsernijaoston pöytäkirjoihin ei ole kirjattu mahdollisista ohjeista yhtiökokoukseen osallistuvalle kaupungin edustajalle muuta kuin hallituksen jäsenten valinta. Yhtiön hallituksen kokoonpanossa ei ole otettu huomioon lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
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Sataman omistajaohjauksessa näyttää toteutuneen omistajan ja yhtiön välinen aktiivinen, epämuodollinen keskustelu yhtiöön kohdistuvista odotuksista ja tavoitteista. Omistajaohjausta pitävät toimivana sekä omistajan edustajat että yhtiön johto.
Yhtiön riskit
Toimintaympäristön muutokset heijastuvat Sataman toimintaan sekä mahdollisuuksina että riskeinä. Liikennevirtojen kasvattamiseksi Satama suunnittelee investointeja, joista merkittävin on syväväylän toteuttaminen vuonna 2018.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Oulun Satama Oy on päämäärähakuisesti toteuttanut omistajan sille asettamia tavoitteita ja saavuttanut hyviä tuloksia. Kaupunkistrategian liikennemäärätavoite 3,9 miljoonaa tonnia vuonna 2016 ei kuitenkaan toteutunut. Vuoden 2020 tavoite 5,5 miljoonaa tonnia on mahdollista saavuttaa syväväylän myötä.
Viennin osuus Sataman kokonaisliikenteestä on ollut kasvusuunnassa. Liikenteen ja erityisesti vientimäärien edelleen kasvattamiseksi Oulun Satama Oy:n tehtävänä on huolehtia satamapalveluista sekä ajanmukaisesta ja kilpailukykyisestä infrastruktuurista. Yhtiön on syytä varautua investointeihin tehostamalla
edelleen toimintaansa ja kehittämällä tuottavuuttaan.
Perämeren satamien nykyistä laajempi yhteistyö voisi vähentää investointeihin liittyviä taloudellisia riskejä. Syväväylän toteuduttua yhteistyön mahdollisuudet on syytä selvittää.
Satamaliikenteen työllisyysvaikutukset ovat isoja koko logistiikkaketjuun. Satamalla yhteistyökumppaneineen on mahdollisuus hyödyntää teknologiaa entistä enemmän ja edetä kohti älysatamaa.
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6 Vuoden 2015 kannanottojen vaikuttavuuden
seuranta
Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksen 2015 kannanottojensa vaikuttavuutta. Lähtökohtana
seurannassa ovat kaupunginhallituksen 22.8.2016 antamat vastaukset ja kevään 2017 aikana kerätyt lisätiedot.
Tarkastuslautakunnan kannanotto

Toimenpiteitä
Värikoodit taulukossa punainen: ei havaittuja toimia kannanoton
suuntaan, keltainen: havaittu joitakin toimia kannanoton suuntaan ja
vihreä: asia edennyt merkittävästi kannanoton suuntaan.

Konsernihallinnon lausunnot sitovien
määrärahojen ylityksiin sekä analyysit
vaikutuksista rahoitukseen ja kaupungin
kokonaistalouteen

Lausunnot on annettu kaikkien muiden kuin konsernihallinnon itse
valmistelemista ylityksistä. Vaikutuksia rahoitukseen tai kaupungin kokonaistalouteen ei pääsääntöisesti esitetty.

Valtuuston taloustilannetiedon ajantasaisuus sekä ennustamisen kehittäminen

Ennustaminen onnistui hyvin ja valtuusto sai 12.12.2016 taloustiedot
lokakuun lopun taloustilanteesta.

Valtuuston konserniin liittyvän informaation
ja päätöksenteon vähäisyys

Uutena dokumenttina valtuustolle tuotiin ”Tytäryhteisöraportti” lokakuussa 2016.

Työllisyydenhoidon yksikön palvelukyky- ja
vaikuttavuusmittariston kehittäminen

Talousarvion 2017 mittari Työllistymissuunnitelmaan sisältyvät toteutuneet palvelut mittaa aiempaa paremmin yksikön palvelukykyä.

Palvelutakuun toteutuminen ikäihmisten
palveluissa

Seuranta on saatu kuntoon syksyn 2016 aikana. Viivettä on edelleen
sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen käsittelyn määräajassa.

Päihdehoidon palvelujen nuorten
palveluvalikoiman parantaminen

Päihdepalveluissa on siirretty työpanosta laitoshoidosta nuorten päihdehoitoon. Resurssien lisäyksen jälkeen nuorten päihdehoitoon ei ole
juurikaan ollut jonotusta. Lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja
nuoret priorisoidaan etusijalle asiakasjonoissa sekä lasten- ja nuorten
psykiatrisessa työryhmässä että päihdepalveluissa.

Selviämisaseman tai muun kohdennetun
palvelun järjestäminen päihtyneille, että
päihtyneet potilaat eivät kuormittaisi Oulun
seudun yhteispäivystystä

Suunnitelma etenee PPSHP:n toimesta ja maakunnan sote-uudistusta
valmistelevassa PoPSTer-hankkeessa. OSYP:ssä ollaan siirtymässä tiimimalliin, joista yksi on ns. mielenterveys- ja päihdetiimi, joka mahdollistaa päihde- ja mielenterveyspotilaiden (=myös selviämishoitoa tarvitsevien) asianmukaisemman hoidon.

Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät
lastensuojelussa valtakunnallisten
suositusten tasolle

Lastensuojelun asiakkaat sosiaalityöntekijää kohden eivät ole vähentyneet tarkastuslautakunnan arviointiajankohdasta. Tammi-lokakuussa 2015 asiakkaita oli keskimäärin 55–60 työntekijää kohden. Vuonna
2016 asiakkaita oli noin 53 ja tammi-helmikuussa 2017 keskimäärin 56
sosiaalityöntekijää kohden. Lastensuojeluun on lisätty sosiaalityöntekijöiden virkoja (4 kpl). Sosiaalihuoltolain muutoksen jälkeen työn luonne on muuttunut haasteellisemmaksi ja lastensuojelun asiakkaat ovat
todellisesti lastensuojelun palveluita tarvitsevia asiakkaita. Valtakunnallisten suositusten mukaan sosiaalityöntekijät pystyvät tekemään
lastensuojelutyötä laadukkaasti, jos asiakkaita on 30–40 yhtä työntekijää kohden.

Ennaltaehkäisevän työn mittareiden lisääminen sivistys- ja kulttuuripalveluihin

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on luovuttu mittareista, joihin ei voida
pelkästään omalla toiminnalla vaikuttaa (esim. nuorten osuus työttömistä). Uusiksi, ennalta ehkäisevän toiminnan tuloksia kuvaaviksi, mittareiksi ovat nousseet hyvinvointikoulun kehittämiseen liittyvät mittarit.

Parannetaan nuorten pääsyä nopeaan hoidon tarpeen arvioon ja hoidon aloittamiseen Byströmin mielenterveyspalveluissa

Lääkärin työpanoksen lisääminen on nopeuttanut jatkohoitoon pääsyä
(1 krt/kk iltapäivä). Henkilökuntaa ei ole lisätty (1 terv.hoitajan ja
1 psyk.sair.hoitajan osa-aikainen (0,8) työpanos). Psykiatriselle sairaanhoitajalle on jonotus noin 1½ kuukautta. Terveydenhoitajalle pääsee
2–3 viikon jonotusajalla.

Logistiikan ja joukkoliikenteen tuloksellisuusmittareiden ja matkustajamääräraporttien kehittäminen

Työ logistiikan ja joukkoliikenteen yhdistämiseksi on käynnissä, ja mittareita on kehitetty. Paikallisliikenteen matkustajamäärää ei voida järjestelmästä tarkasti ja luotettavasti määritellä.

Värikoodi
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Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyt
ja lipunmyyntipalvelut

Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään vuosien 2017–2019 aikana kaksi kertaa vuodessa. Lipunmyyntipalveluja kehitetään ja uusia myyntikanavia on luotu.

Kiinteistöjen kehittämissuunnitelmien ja
kunnallisteknisten rakenteiden ja laitteiden
vuosittaisten korjausvastuiden pitkän aikavälin suunnitelmien laatiminen

Kiinteistöjen kehittämistyöryhmä laatii kiinteistökohtaiset kehittämissuunnitelmat silloin, kun rakennus vapautuu kaupungin palveluverkon
käytöstä, ja seuraa jatkojalostustilannetta. Korjattavien rakennusten
määrää vähennetään kaavoittamalla kohde muuhun käyttöön, purkamalla rakennukset tai myymällä kohde.
Tilakeskus on aloittanut sekä salkutuksen että ennakoivan ylläpito-ohjelman valmistelut.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut kerää jatkuvasti tietoa kunnallisteknisten rakenteiden ja laitteiden kunnosta. Investointimäärärahojen
käyttöä optimoidaan tiedon hyödyntämisellä ja hyvällä suunnittelulla. Tavoitteena on omaisuuden hallinnan ohjelmien ja valtakunnallisen
yhteistyön kehittäminen.

Tuloksellisuustavoitteiden ja -mittarien
asettaminen korjausvelan vähentämiselle

Haahtela–kiinteistönhallintajärjestelmällä voidaan seurata rakennuksen todelliseen kuntoon perustuvan korjausvelan muuttumista vuositasolla. Korjausvelan määrää on seurattu myös suurimpien kaupunkien yhteisellä seurantaprojektilla. Korjausvelan määrä on hieman
laskenut.
Tilakeskus jatkaa mittareiden kehittämistä.
Kunnallisteknisten rakenteiden ja laitteiden korjausvelkaan kohdistuvien toimien taloudellisuutta ja vaikuttavuutta osoittavia soveltuvia mittareita selvitetään.

Sisäisten tilavuokrien perusteiden tarkistaminen

Konsernihallinnon ja Tilakeskuksen yhteinen valmistelutyö sisäisten
vuokrien perusteiden tarkistamiseksi ja vuokramääritteiden päivittämiseksi on käynnissä. Tavoitteena on ottaa uudet vuokrausmääritteet
käyttöön vuonna 2019.
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