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Tiivistelmä Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 Oulun kaupungin 
omistajapoliittisista linjauksista. Valtuuston hyväksyttyä 
omistajapoliittiset linjaukset, kaupunginhallitus hyväksyy 
linjausten pohjalta omistajapoliittisen ohjelman. Ohjelman 
tavoitteena on varmistaa kaupunginvaltuuston hyväksymien 
omistajapoliittisten linjausten toimeenpano ja että kaupungin 
omaisuutta hoidetaan tavalla, joka on kontrolloitavissa, 
läpinäkyvää ja joka nauttii julkista luottamusta. 
Omistajapoliittinen ohjelma on yksi kaupunkistrategian viidestä 
toimeenpano-ohjelmasta.

Ohjelma perustuu Oulun kaupungin omistajapoliittisissa 
linjauksissa asetettuihin kehittämistavoitteisiin ja sisältää 
omistusten kehittämisiin liittyvät keskeiset tehtävät ja 
toimenpiteet vuosille 2013 - 2016. Ohjelmassa on kuvattu myös 
ohjelman organisointi ja ohjausvastuut omistajaohjauksesta 
vastaavien johtajien osalta.

Toimenpiteiden osalta on määritelty tavoitteet, keskeiset 
näkökulmat, aikataulu sekä valmisteluvastuut. Toimenpiteitä on 
määritelty Oulun kaupungin omaisuuserille, liikelaitoksille, tytär – 
ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille. Ohjelmaan on 
nostettu merkittävimmät lähivuosina kehittämistä edellyttävät 
omistukset.

Konsernipalveluiden laatimaa omistajapoliittista ohjelmaa on 
esitelty kaupunginhallituksen kehittämisjaostolle 26.11.2013 ja 
kaupungin henkilöstötoimikunnalle 28.11.2013 . 

Pääsopijajärjestöt ovat antaneet lausunnon ohjelmasta Oulun 
Serviisin ja Oulun Teknisen liikelaitoksen osalta. 

Esittelyteksti

Konsernipalveluiden  esitystä  omistajapoliittisesta  ohjelmasta
vuosille  2013-2016  käsiteltiin  kehittämisjaoston  kokouksessa
7.1.2014.  Kehittämisjaosto  esittää  kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi  konsernipalveluiden esityksen omistajapoliittisesta
ohjelmasta vuosille 2013 - 2016 seuraavin muutoksin:
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- s. 3, 2. kappale, 3. lause korjataan muotoon "Oulun kaupungin 
liikelaitosten tehtävänä on turvata palveluiden saatavuus 
mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti."

- s. 8 kohta 5.2, Tavoite, 4. kohta muutetaan muotoon " Kaupunki 
hyödyntää markkinoita ja mahdollistaa markkinoiden kehittymisen 
ja uusien markkinoiden syntymisen."

- s. 8 kohta 5.2, Tuotanto organisoidaan v. 2020 mennessä 
seuraavasti -otsikon alla kohtaa 4 korjataan muotoon "Tukikohdat 
keskitetään kahteen pisteeseen esim. Rusko ja Oritkari." Vastaava 
muutos tehdään sivulle 9 kohtaan "Valmistelun aikataulu".

- s. 11 kohta; Valmistelun aikataulu – kilpailutettavat kohteet:
-muutetaan v. 2014 Haukiputaan yhtenäiskoulun ateria – ja 
puhtauspalvelut jakelupisteineen kilpailutuksen ajankohdaksi 1.8.
-poistetaan v. 2014 kohta 1.8. Kastellin koulun (sis. Tenavalinnan 
päiväkodin) ja Karjasillan koulun ateria – ja puhtauspalvelut

- s. 15 luettelo kohta: ”yhteisöjen hallintoa tehostetaan 
vähentämällä hallitusten jäsenten lukumäärää ja nimeämällä 
ulkopuolisia asiantuntijoita hallitusten jäseniksi” muutetaan 
vastaamaan omistajapoliittisia linjauksia; yhteisöjen hallintoa 
tehostetaan nimeämällä myös ulkopuolisia asiantuntijoita hallitusten
jäseniksi.

Omistajapoliittisen ohjelman käsittelyn aikana tehtiin lisäksi 
seuraavat muutos- ja lisäysesitykset sekä äänestettiin niistä:

 
- jäsen Mikko Raudaskoski esitti sivulle 8 kohtaan 5.2.1 Oulun 
Tekninen liikelaitos, että 1. kohdan lause ”Uudisrakentamisen 
volyymi pienenee”  korvataan uudella tekstillä ”Uudisrakentamisen 
volyymi mitoitetaan tukemaan henkilöresurssien optimaalista 
hyödyntämistä kausivaihteluiden tasoittamiseksi”. Esitystä ei 
kannatettu joten se raukesi.

- jäsen Mikko Raudaskoski esitti jäsen Mikko Salmen 
kannattamana, että sivulle 8 kohtaan 5.2.1 Oulun Tekninen 
liikelaitos, viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen 
lisätään teksti " Erityistapauksissa osaavan henkilökunnan 
saatavuuden varmistamiseksi palvelutuotantoon voidaan uusia 
henkilöitä kuitenkin harkinnan mukaan rekrytoida."
Koska esittelijän esityksestä poikkeavaa lisäystä oli kannatettu, 
päätti puheenjohtaja, että esityksestä äänestetään. Esittelijän 
esityksen kannalla oli viisi jäsentä (Roivainen, Moilanen, Pohjamo, 
Snellman ja Hakkarainen) ja Raudaskosken lisäysesityksen kannalla
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kaksi jäsentä (Raudaskoski ja Salmi). Äänestyksen jälkeen 
puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen tältä osin 
hyväksytyksi äänin 5-2.

- jäsen Mikko Raudaskoki esitti jäsen Mikko Salmen kannattamana, 
että sivulle 10 (5.2.1 Oulun Tekninen liikelaitos) Oulun kaupungin 
tavoite palvelutarpeen tuottamisen jakaantumisessa omaan ja 
markkinoilta ostettavaan palveluun 2014-2020 kohdassa muutetaan
ylläpitopalveluiden prosenttiosuudet seuraavasti: Oulun teknisen 
liikelaitoksen osuus 70%, markkinoilta ostettavien palveluiden 
osuus 30%.
Koska esittelijän esityksestä poikkeavaa muutosesitystä oli 
kannatettu, päätti puheenjohtaja, että esityksestä äänestetään. 
Esittelijän esityksen kannalla oli viisi jäsentä (Roivainen, Moilanen, 
Pohjamo, Snellman ja Hakkarainen) ja Raudaskosken 
muutosesityksen kannalla kaksi jäsentä (Raudaskoski ja Salmi). 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen 
tulleen tältä osin hyväksytyksi äänin 5-2.

- jäsen Mikko Salmi jäsen Mikko Raudaskosken kannattamana 
esitti, että sivulle 11 (5.2.2 Oulun Serviisi) kolmannen kappaleen 
jälkeen lisätään lause "Ajantasaisen osaamisen turvaamiseksi uusia 
henkilöitä voidaan harkinnan mukaan rekrytoida". Koska esittelijän 
esityksestä poikkeava lisäysesitystä oli kannatettu, päätti 
puheenjohtaja, että lisäysesityksestä äänestetään. Esittelijän 
esityksen kannalla oli viisi jäsentä (Roivainen, Moilanen, Pohjamo, 
Snellman ja Hakkarainen) ja Salmen lisäysesitystä kannatti kaksi 
jäsentä (Salmi ja Raudaskoski). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja
totesi esittelijän esityksen tulleen tältä osin hyväksytyksi äänin 5-2.
 
- jäsen Mikko Raudaskoski esitti, että sivulla 11 kohdassa 5.2.2 
Oulun Serviisi, Oulun kaupungin tavoite ateria- ja 
puhtauspalveluiden tuottamisessa omaan ja markkinoilta ostettaviin
palveluihin 2014-2012 kohdassa muutetaan prosenttiosuudet 
seuraavasti: Oulun Serviisin osuus 85%, markkinoilta ostettavien 
palveluiden osuus 15%. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätöksen liitteenä on Omistajapoliittinen ohjelma 2013 – 2016, 
mihin on huomioitu kehittämisjaoston hyväksymät muutokset.

Liitteet Omistajapoliittinen ohjelma 2013 -2016
Pääsopijajärjestöjen lausunto

Oheismateriaali -
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Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Päätösesitys Kaupunginhallitus hyväksyy omistajapoliittisen ohjelman 2013-
2016 kehittämisjaoston 7.1.2014 esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa konsernipalveluiden 
omistajapolitiikka- ja ohjausryhmän tekemään ohjelmaan teknisiä
korjauksia. 

Päätös      

Valmistelijat Oulun kaupungin konsernipalvelut talousjohtaja Jukka Weisell p. 
0400-383490, kehittämispäällikkö Marja Kariniemi p. 050-
5974109 ja suunnittelija Minna Jouhten 044 - 7031278.

Täytäntöönpano-
tiedot

Talousjohtaja Jukka Weisell, kehittämispäällikkö Marja Kariniemi
suunnittelija Minna Jouhten 


