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Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa

Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset)

• Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

• Investoinnit 28,3 milj. euroa

• Rahavarat 20,8 milj. euroa 31.12.2015

‒ Rahavarojen muutos oli  -36,8 milj. euroa, josta antolainat 

konserniyhteisöille 10,3 milj. euroa , telakan loppukauppahinta 9,0 milj. 

euroa, sijoitus kasvattajarahastoon 1,0 milj. euroa ja pääasiassa 

investointien rahoittamiseen 16,5 milj. euroa 

Rauman kaupunkikonsernin tilikauden tulos

• Tilikauden alijäämä -4,7 milj. euroa

• Investoinnit 54,1 milj. euroa

• Rahavarat 43,1 milj. euroa 31.12.2015

– Rahavarojen muutos: vähennys 22,6  milj. euroa
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Tulos odotusten mukainen – noin 1,0 milj. euroa 

budjetoitua parempi 
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Palvelutoiminnan nettomenot 201,3 milj. euroa, budjettisäästö 10,6 milj. euroa 

• Vuosikate 8,4 milj. euroa, 1,1 miljoona euroa budjetoitua parempi

• Kaupungin tulosta heikensi miljoonalla eurolla Vanha-Lahti Oy:n purkaminen.

Tilikauden tulosta verrattu oikaistuun vuoden 2014 tulokseen (2014 pl. Satamaliikelaitos)

Rauman kaupunki 

(peruskaupunki ja 

liikelaitokset)

2015, 

(milj.€)

2014 pl. 

Satamaliikel.

2014, 

(milj.€)

Ero 2015/ 

pl.2014 

(milj.€)

Muutos-

%

TA 2015 

(milj.€)

Ero 

(milj.€)

Muutos-

%

Toimintakate (nettomenot) -201,3 -206,4 -197,8 5,1 -2,5 % -211,9 10,6 -5,0 %

Verotulot 161,4 164,2 164,2 -2,7 -1,7 % 170,6 -9,2 -5,4 %

Valtionosuudet 46,3 49,0 49,0 -2,8 -5,6 % 47,0 -0,7 -1,6 %

Rahoitustuotot ja -kulut 2,0 1,8 1,8 0,2 13,1 % 1,6 0,4 26,5 %

Vuosikate 8,4 8,6 17,2 -0,2 -1,9 % 7,3 1,1 15,6 %

Poistot -20,6 -20,8 -23,0 0,2 -0,8 % -21,7 1,1 -5,0 %

Satunnaiset erät -1,0 0,1 21,0 -1,1 -1,0

Tilikauden 

ylijäämä/alijäämä
-13,2 -12,1 15,2 -1,1 9,0 % -14,4 1,2 -8,2 %
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• Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) oli 207,7 milj. euroa, lähes 10 milj. 

euroa budjetoitua vähemmän.

• Verotulokertymä oli 161,4 milj. euroa. Verotuloja kertyi 2,7 milj. euroa. 

edellisvuotta vähemmän ja -9,2 milj. euroa budjetoitua vähemmän (-5,4 %). 
‒ Kunnallisverotuotto oli noin 133 milj. euroa, laskua 3,3 milj. euroa (-2,5 %) 

edelliseen vuoteen ja 8,6 milj. euroa verrattuna budjettiin.

‒ Yhteisöverokertymä 21,6 milj. euroa oli samalla tasolla kuin 2014.

• Valtionosuudet olivat 46,3 milj. euroa, laskua 2,8 milj. euroa (-5,6 %).

Muutos Muutos

% %

Verotulot 161,4 164,2 -2,7 -1,7 % 170,6 -9,2 -5,4 %

   Kunnan tulovero 132,9 136,3 -3,3 -2,5 % 141,5 -8,6 -6,1 %

   Kiinteistövero 7,0 6,0 0,9 15,1 % 7,1 -0,1 -2,0 %

   Yhteisövero 21,6 21,9 -0,3 -1,4 % 22,0 -0,4 -1,9 %

Valtionosuudet 46,3 49,0 -2,8 -5,6 % 47,0 -0,7 -1,6 %

Verorahoitus yht. 207,7 213,2 -5,5 -2,6 % 217,6 -9,9 -4,5 %

Ero 

(milj.€)
Rauman kaupunki

2015 

(milj.€)

2014 

(milj.€)

Ero 

(milj.€)

TA 2015 

(milj.€)

Verorahoitus jäi lähes 10 milj. euroa budjetoidusta

ja oli 5,5 milj. euroa alempi kuin 2014  
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Talousarvion toteutuminen: Talouden sopeuttamis-

toimenpiteet kattoivat verorahoitusvajeen 
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• Kaikkien hallintokuntien talous toteutui talousarvion puitteissa.

• Kaupunginhallituksen asettama 98 % toteutumatavoite toteutui peruskaupunkitasolla. 

Nettomenot olivat 96 % talousarviosta.

• Peruskaupungin hallintokuntien, ml. taseyksiköiden, yhteenlaskettu tulos oli 9,7 milj. 

euroa budjetoitua parempi. 
*)   Erikoissairaanhoitopiirin alkuperäisen talousarvion ylitys oli 2,9 milj. euroa.

Peruskaupunki, 

Toimintakate

TA 2015 

(milj.€)

Tot. 2015 

(milj.€)

Erotus/säästö 

(milj.€)
Tot. %

Konsernihallinto -3,8 1,7 5,5 -44 %

Työllisyydenhoito -2,8 -2,7 0,1 98 %

Sosiaali- ja terveysltk -127,6 -126,8 0,8 99 %

Soten oma toiminta -91,1 -89,4 1,7 98 %

Erikoissairaanhoito *) -36,5 -37,4 -0,9 102 %

Kasvatus- ja opetusltk -57,0 -55,3 1,7 97 %

Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk -12,9 -12,3 0,6 95 %

Tekninen ltk -14,1 -14,2 -0,05 100 %

Taseyksiköt 1,1 2,2 1,1 193 %

PERUSKAUPUNKI YHT -217,0 -207,3 9,7 96 %



Tulokseen vaikuttavat tekijät

Tulos oli odotusten mukainen. Verorahoitusvaje kyettiin kattamaan 

talouden sopeuttamistoimenpiteillä.

• Verorahoitusvaje oli 9,9 milj. euroa.

• Peruskaupungin säästöt olivat 9,7 milj. euroa. 

Kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset suhteessa 

talousarvioon  

• Henkilöstökulusäästö kokonaisuudessaan 6,2 milj. euroa, josta 

– KuEL- ja varhemaksuvarauksien säästö 1,5 milj. euroa

– talkoovapaasäästö (laskennallinen ennakkotieto ) 0,7 milj. euroa

– sijaisjärjestelyt, Soten varahenkilöjärjestelmä, ylityötiukennukset ja eläköitymisen 

hyödyntäminen noin 3,5 milj. euroa

– harkinnanvaraiset työllistämispalkat 0,5 milj. euroa 

– materiaalikustannusten säästö 1,5 milj. euroa 

• Muista keskitetyistä määrärahavarauksista yhteensä 1,9 milj. euroa
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Liikelaitosten ja taseyksiköiden tulokset

Liikelaitokset ja WinNova/SAMK 

-kiinteistötaseyksikkö 

Vesi- ja viemäriliikelaitos

Tilikauden tulos 0,7 milj. € (0,04 milj. €)

Investoinnit 4,8 milj. € (4,8 milj. €)

Rahavarojen muutos +0,18 milj. €

(-0,4 milj. €)

Jätehuoltoliikelaitos

Tilikauden tulos 0,3 milj. € (0,18 milj. €)

Investoinnit 0,7 milj. € (0,8 milj. €)

Rahavarojen muutos -0,4 milj. €

(+0,06 milj. €)

WinNova/SAMK-kiinteistöt

Tilikauden tulos 0,4 milj. € (0,3 milj. €)

Investoinnit 7,0 milj. € (2,0 milj. €)

Muut taseyksiköt

Puhtauspalvelut

Tilikauden tulos 0,4 milj. € (0,5 milj. €)

Rahavarat kasvoivat 0,4 milj. €

(0,5 milj. €)

Ruokapalvelut

Tilikauden tulos 0,2 milj. € (0,2 milj. €)

Investoinnit 0,08 milj. € (0,08 milj. €)

Rahavarat kasvoivat 0,2 milj. € (0,1milj. €)

Pienvenesatamat-palvelut

Tilikauden tulos -0,05 milj. € (-0,1milj. €)

Investoinnit 0,07 milj. € (0,3 milj. €)

Rahavarat kasvoivat 0,05 milj. €.

(Suluissa vuoden 2014 luvut)
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Investointien toteutuminen

Peruskaupungin nettoinvestoinnit yht.        22,8 milj. € (35,3 milj. €)

Talotoimi 5,7 milj. € (5,5 milj. €)

Kunnallistekniikka 8,5 milj. € (6,9 milj. €)

Kaupunginhallitus 0,6 milj. € (19,3 milj. €) ***)

Muut yht. 0,9 milj. € (3,6 milj. €)

Taseyksiköt yht. 7,1 milj. € *) (2,2 milj. €)

Liikelaitokset yhteensä 5,5 milj. € (8,0 milj. €)

Vesi- ja viemäriliikelaitos 4,8 milj. € (4,8 milj. €)

Jätehuoltoliikelaitos 0,7 milj. € (0,8  milj. €)

Rauman kaupunki yhteensä 28,3 milj. € (43,3 milj. €) **)

(oik. 21,9 milj. €)

*)    WinNova/SAMK-kiinteistöjen osuus on 7,0 milj. euroa.

**)  Summassa satamaliikelaitoksen investoinnit ja telakan oston vaikutusta yht. 21,4 milj. euroa

***) Telakan kauppahinta

(Suluissa olevat luvut vuoden 2014 toteutumaluvut)
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2015 2014



Merkittävimmät investointikohteet

Kaupungin investoinnit 28,3 milj. euroa, joista liikelaitosten investoinnit  

5,5 milj. euroa 

 WinNova- ja SAMK-koulukiinteistöt yht. 7,0 milj. euroa (merikoulu 4,2 milj. euroa, 

WinNovan Satamakatu 26  1,0 milj. euroa, Steniuksenkatu 0,7 milj. euroa) 

 Lakarin teollisuusalue ja Luostarinkylän eritasoliittymä 2,6 milj. euroa

 Otan koulu 1,9 milj. euroa

 Vanhojen rakennusten muutostyöt 1,9 milj. euroa

 Keskustan kehittäminen (pääasiassa Kalatori) 1,1 milj. euroa

 Myllytontun päiväkoti 1,2 milj. euroa

 Peruskunnostusohjelma Sampaanalassa 0,9 milj. euroa

 Pirttialho 0,5 milj. euroa

Liikelaitosten investoinneista

 Verkostojen kunnostamiset sekä Äyhönjärven puhdistamon ja Maanpään 

jätevedenpuhdistamon korjaukset yhteensä 4,8 milj. euroa
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Rauman kaupunki 2015 2014
Asukasmäärä (ennakkotieto) 39 717   39 994

Veroprosentti 19,00 19,00 

Toimintatuotot, milj. € 55,2 64,2

Toimintakulut,  milj. € -281,3 -284,3

Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 18,0 20,9

Verotulot,  milj. € 161,4 164,2

Valtionosuudet,  milj. € 46,3 49,0

Vuosikate,  milj. € 8,4 17,2

Vuosikate, e/asukas 212 431

Poistot,  milj. € -20,6 -23,0

Vuosikate/Poistot, % -40,9 75,0

Satunnaiset tuotot (+)/kulut (-),  milj. € -1,0 *) 21,0 **)

Tilikauden tulos, (+/-yli-,/alijäämä), milj. € -13,2 15,2 **)

Investoinnit, milj. € 29,4 44,7

Nettoinvestoinnit, milj. € 28,9 43,3

Investointien tulorahoitus, % 28,9 39,2

Toiminnan ja investointien 
rahavirtakertymä (5 v.) milj. € -40,3 -17,0

Lainakanta 31.12., 1.000 e 1 796 393

Lainakanta 31.12., e/asukas 45 10

Omavaraisuusaste, % 82,5 81,4

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,5 18,3

Kertynyt ylijäämä, milj. € 104 118

Kertynyt ylijäämä, €/asukas 2 631 2 942

Lainasaamiset 31.12., 1.000 e 21 721 12 526

Lainanhoitokate 85,4 102,6

Kassan riittävyys, pv 26 69

*) Vanha-Lahti Oy:n purku

**) Satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen
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Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tunnusluvut

Rauman kaupunki 
= hallintokunnat, taseyksiköt ja liikelaitokset

Rauman kaupunkikonserni = 
Rauman kaupunki (emoyhteisö), tytäryhteisöt,  
kuntayhtymäosuudet, osakkuusyhteisöt ja säätiöt  

Rauman kaupunkikonserni 2015 2014

Omavaraisuusaste, % 63,2 65,3

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,1 37,8

Kertynyt ylijäämä milj. € 112 117

Kertynyt ylijäämä/as 2815 2 914

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 48,7 48

Vuosikate, milj. € 27,3 28,4

Vuosikate €/as 687 709

Poistot, milj. € 29,8 29,6

Vuosikate/Poistot, % 91,5 95,7

Konsernin  tilikauden tulos,              
yli- (+ )/ alijäämä (-), milj. € -4725 -1 958

Konsernitase, milj. € 438,2 438,3

Konsernin investointien 
omahankintameno, milj. € 53,8 60,9

Toiminnan ja investointien 
rahavirtakertymä (5 v.) milj. € -65,5 -37,4

Konsernin lainakanta, milj. € 66,6 54,3

Konsernin lainat, €/asukas 1677 1 357

Investointien tulorahoitus, % 44,0 46,0

Lainanhoitokate 11,8 3,0
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