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Tilinpäätös 2016/täydennysosa 
1 Konsernihallinto  

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

1 Konsernihallinto (ilman keskusvirastoa) 

 
TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 

Erotus  
(TA-TOT 2016) TOT % 

Toimintatulot 
15 500 

991 
15 015 

671 15 009 190 6 481 100,0 % 
Myyntituotot 211 883 70 000 65 860 4 140 94,1 % 
Maksutuotot 

  
910 -910 

 Tuet ja avustukset 849 361 840 918 906 161 -65 243 107,8 % 
Vuokratuotot 6 386 337 6 635 000 6 256 646 378 354 94,3 % 
Muut toimintatuotot 8 053 410 7 469 753 7 779 613 -309 860 104,1 % 
Toimintamenot -6 992 888 -9 080 614 -6 970 324 -2 110 289 76,8 % 
Henkilöstökulut -1 929 548 -3 455 763 -1 880 962 -1 574 801 54,4 % 
Palvelujen ostot -3 975 008 -3 236 860 -3 650 589 413 729 112,8 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 006 -44 500 -43 115 -1 385 96,9 % 
Avustukset -348 886 -434 930 -431 689 -3 241 99,3 % 
Vuokrat -134 045 -121 860 -138 315 16 455 113,5 % 
Muut kulut -570 395 -1 786 701 -825 655 -961 045 46,2 % 
Toimintakate 8 508 103 5 935 057 8 038 865 -2 103 808 135,4 % 

 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa.  

Talouden tasapainottamiseksi on viety päätökseen talkoovapaaprosessi, jonka tuloksena tavoitellut 
säästöt saavutettiin ja tulokset ylitettiin. Lisäksi on toteutettu lomautukset niiden henkilöiden osalta, 
jotka eivät sitoutuneet talkoovapaisiin. Kaupungin verotulot kasvoivat veroprosentin nostostakin 
johtuen talousarviossa ennakoitua enemmän. Lisäksi kaupungin taloudellinen tilanne hyvän 
verotulokertymän ja tiukan menokurin perusteella näyttää kohtuulliselta.  
 
 
Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta  
 
Asetettu tavoite saavutettiin. 

 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Talkoovapaita pidettiin koko organisaatiossa 15 957 pv, lomautuksia oli 615 pv eli yhteensä 16 572 pv. 
Näistä aiheutunut säästö (laskettu 115/pv) oli 1 905 780 €. 

 

Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Kaupungin henkilöstöpolitiikan tiukalla toteuttamisella (kaikki avoimeksi tulevat tehtävät ja niiden 
täyttämisen tarve arvioidaan erikseen, ml. eläköitymiset), ja aloitetuilla organisaation uudistuksilla 
(esim. soten organisaatiouudistus ja talouspalveluiden osittainen keskittäminen) on saatu aikaan 
rakenteellisia muutoksia ja kustannussäästöjä. 
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Vuonna 2017 toteutettava organisaation kokonaisuudistus luo edellytykset toiminnan ja talouden 
entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Kaupungin alueen yritystoiminnan ja työpaikkojen 
lisääntyminen mahdollistaa veropohjan vakaan kasvun. 
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 
 
Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä 
oikeudenkäyntikuluriski.  
 
Rauman kaupunginhallitus päätti 14.11.2011 § 638, että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan 
vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita 
metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on 
laitettu vireille 20.11.2011. Pääkäsittely Helsingin käräjäoikeudessa päättyy kantajien ja vastaajien 
loppulausuntoihin, jotka annetaan prosessisuunnitelman mukaan 15.2.2017 ja 17.2.2017. Tuomio 
annetaan todennäköisesti vuoden 2017 aikana. 
 
Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 § 287, että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan 
vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. 
Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin 
käräjäoikeudessa 17.9.2014. Rauman kaupungin kanne on Helsingin käräjäoikeuden 30.4.2015 
antaman päätöksen mukaisesti lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on 
saatu lainvoimainen tuomio. Rauman kanne odottaa nyt Korkeimman oikeuden kannanottoja jutun 
keskeisiin oikeuskysymyksiin ja myös vahingon määrän arviointiin. Tuomion jälkeen arvioidaan 
Rauman kanteen tilanne ja mahdollisuus sovintoratkaisuun. 
 
Toiminnallisena ja rahoituksellisena riskinä on vielä jäsentymätön maakunta (sisältäen sote-uudistus), 
koska tulevalle maakunnalle on suunniteltu siirrettäväksi esim. erikoissairaanhoidon investointien 
toteuttaminen, mikäli maakuntauudistus ei nykyisin suunnittelussa muodossa toteudu, on edelleen 
olemassa riski, että erikoissairaanhoidon laajat investoinnit jäävät peruskuntien vastattavaksi. 
 
 
Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai 
asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit 
muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.–31.12.2016. 
 
Kaupungin jätevedenpuhdistamon iso investointi on käynnissä. Kaupungin jätevesiverkosto on osittain 
huomattavan iäkästä josta esimerkkinä on kesällä 2016 tapahtunut jätevesiverkoston iso putkirikko, jonka 
aikana jätevedet laskettiin puhdistamattomina mereen. 
 
 
 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 

Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on säädökset ja määräykset 
kaupungin hallintosäännössä, henkilöstösäännössä sekä hallintokuntien ja johtokuntien johto- ja 
toimintasäännöissä. Lisäksi on sisäisen valvonnan yleisohje sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet sekä konserniohjaussääntö. Vuoden 2016 aikana on uusittu hallintosääntö, mikä hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 30.1.2017 § 11. Uusi hallintosääntö korvaa suurimman osan entisistä säännöksistä. 
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Vanhan hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja 
yhteensovittamisesta sekä valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä määrätään Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -säännössä. 
Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien alaisuudessa kaupunginreviisori.  
Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että kaupunginlautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja 
kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä 
noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti. 
Kaupungin toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla 
tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta 
vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
Kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja muuta toimintaa säätelevien säädösten lisäksi 
toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö sekä hallintokuntakohtaiset ja liikelaitoskohtaiset 
johtosäännöt ja toimintasäännöt. 
Säännönmukaisen toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä ei ole raportoitu puutteita säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamisessa. Kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ei ole havaittu merkittäviä 
puutteita säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa. 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi 
Talouden toteutumista on seurattu kuukausittain kaupunginjohtajan talouden ja toiminnan 
seurantapalavereissa.  
Talousarviotavoitteiden toteutumista on seurattu eri päätöksentekotasolla talousarvion noudattamista 
koskevien ohjeiden mukaan (mm. talouden kuukausiraportointi kaupunginjohdolle ja toiminnasta 
vastaaville toimielimille ja puolivuotisraportointi tavoitteet ja talous). 
Vuonna 2016 pidettiin kaksi valtuuston arviointipäivää (7.3.2016 ja 4.4.2016). 
Riskienhallinnan järjestäminen 
Riskienhallinnan toteuttamisesta, raportoinnista ja valvonnasta on raportoitu puolivuotisraportoinnin ja 
tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungintasoinen ja kattava kaikkien riskien arviointi, hallinta ja raportointi 
edellyttää edelleen kehittämistyötä. 
Laatujärjestelmä on käytössä sosiaali- ja terveystoimessa, missä on arvioitu perustehtävän toteutumista, 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. 
Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu vakuutusmeklarin toimesta vakuutuskaudelle 2016 – 2019. 
Kaupungilla on käytössä työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa ja seurannassa Haipro-ohjelmisto. 
Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu ja kirjattu RiskiArvi-ohjelmaan. 
Rauman Satama Oy:llä ja Rauman Energia Oy:llä on käytössä omat toiminta- ja laatujärjestelmänsä.  
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
Kaupunginhallitukselle ei ole raportoitu puutteita omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valvonnassa. 
Sopimustoiminta 
Sopimustoiminnan puutteista tai valvonnasta ei ole raportoitu. Sopimukset on pääosin kirjattu kaupungin 
sopimuksenhallintajärjestelmään. 
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
Rauman kaupungin sisäisen tarkastus on järjestetty käytettävissä olevat resurssit huomioiden 
asianmukaisesti. 
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 

Kaupunginhallitus TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
700001 Satakunnan Sairaanhoitopiiri -415 000 0 -415 000 -384 180 92,6 
700100 Eri arvopaperit 0 0 0 410 369 0,0 

 
Menot 0 0 0 -450 0,0 

 
Tulot 0 0 0 410 819 0,0 

 
Netto 0 0 0 410 369 0,0 

700300 Atk yhteiset hankinnat -100 000 0 -100 000 -63 955 64,0 
700500 Maa-alueet -1 450 000 0 -1 450 000 -588 506 40,6 

 
Menot -1 500 000 0 -1 500 000 -675 144 45,0 

 
Tulot 50 000 0 50 000 86 638 173,3 

 
Netto -1 450 000 0 -1 450 000 -588 506 40,6 

700510 Telakka-alue -460 000 -518 000 -978 000 -669 583 68,5 
700511 Kiinteistöjen myynnit 300 000 0 300 000 72 016 24,0 

 
Nettotulot 300 000 0 300 000 72 016 24,0 

700514 Maauimala -500 000 0 -500 000 0 0,0 
Kaupunginhallitus 

     
 

Menot -2 975 000 -518 000 -3 493 000 -1 793 311 51,3 

 
Tulot 350 000 0 350 000 569 472 162,7 

 
Netto -2 625 000 -518 000 -3 143 000 -1 223 839 38,9 

 

Kaupunki on aktivoinut itselleen tarpeettomien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntiä ja sitä kautta 
tulos on budjetissa esitettyä parempi. 
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Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Taloudellisesti haastavasta tilanteesta huolimatta kaupunki on pystynyt toteuttamaan osatavoitteita jotka 
edistävät kaupungin vetovoimaasuutta ja elinvoimaa. 
 
 

Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2016. 

   
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 
Uusi toimintakulttuuri 

mahdollistaa 
 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Päätökset uudesta organisaatiomallista vuonna 2016. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Kaupunginvaltuusto on päättänyt 20.6.2016 § 55 kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän 
järjestämisestä seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen. 

• Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.8.2016 § 371 organisaation ja johtamisjärjestelmän 
uudistamisen projektisuunnitelman. 

• Kaupunginhallitus on 24.10.2016 § 476 merkinnyt tiedoksi palveluorganisaation linjaukset ja 
toiminnalliset periaatteet 1.6.2017 lukien ja antanut ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle 
31.10.2016 § 73. 

•  
Linjanveto Tavoite 
Palveleva 

rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Uudet toiminnalliset kokeilut (esim. palveluseteli). 

 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Kaupunginhallitus on hyväksynyt 21.3.2016 § 132 kaupungin omistamien rakennusten salkutuksen 
toimenpiteenä toimitilojen käytön tehostamiseksi. 

• Kaupunginhallitus on päättänyt 1.8.2016 § 310 kaupungin palvelupistetoiminnan laajentumisesta 
entisen kauppakamarin tiloihin vanhassa kaupungintalossa sekä kaupungintalon tilojen 
uudelleenjärjestelystä. 

• Päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2016 (KH 21.9.2015 § 469). 
Linjanveto Tavoite 

Yritysten kasvun 
mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Lakarin ja Seaside Industry Parkin hyödyntäminen. 
2. Pääomarahaston aktiivinen toiminta. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.1.2016 § 12 Rauman kaupungin ja HKScan Finland Oy:n 
välisen esisopimuksen kiinteistökaupasta (tontti 684-26-2604-1, Lakarinkatu 9). 

• On toteutettu entisen materiaalikeskuksen peruskorjaus Rolls Royce Oy:n vuokratilaksi. 
• Laivarakennusyhtiö RMC:n kanssa on laajennettu yhteistyötä telkka-alueen hyödyntämisessä. 
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• Pääomarahastosta on myönnetty ensimmäiset rahoitukset seudun pk-yritysten kehittämiseen. 
• Pääomarahaston peruspääoman korottaminen on toteutettu 30.6.2016 mennessä. 

Linjanveto Tavoite 
Mahdollisuuksien 

asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Kasvatetaan työpaikkojen määrä ja järjestetään tarvittavat palvelut. 

 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.6.2016 § 290 Rauman kaupungin osalta Porin ja Rauman 
yhteisen hakeutumisen työ- ja elinkeinoministeriön auki julistamaan työvoima- ja yrityspalveluihin 
liittyvään alueelliseen kokeiluun. 

• Kaupunginhallitus on tehnyt 27.6.2016 § 345 periaatepäätöksen Pohjoiskehän koulun 
toteuttamistavasta. 

• Sosiaali- ja terveysviraston hallinnoima PARTY-hanke ja Rauman osahanke ovat lähteneet hyvin 
käyntiin ja toiminnan kehittäminen on ollut merkittävä panostus työllisyydenhoitoon, 
pitkäaikaistyöttömien kuntoutukseen sekä näiden kehittämiseen. 

 
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Toimitaan aktiivisesti HINKU – tavoitteiden ja energiatehokkuuden 

puolesta. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön 
kehittämisrahoitus, Satahima, ja Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa). 

 
Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Käännetään talouden epätasapaino tasapainottavalle uralle. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Kaupunginhallitus on päättänyt 13.6.2016 § 306, että kaupungin vuoden 2016 talousarvion osalta 
tavoitellaan 98 %:n toimintamenokattoa. 

• Yhteisesti peruskaupungin tasolla 98 % toimintamenokatto saavutettiin. Kaupunginhallituksen 
asettaman tavoitteen saavuttivat seuraavat virastot; konsernihallinto, keskusvirasto, työllisyyden 
hoito, kulttuuri- ja vapa-aikalautakunta ja kaikki taseyksiköt. Sote oma toiminta saavutti lähes 
tavoitteen käyttämällä 99 % budjetoiduista toimintamenoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä 
tekninen lautakunta pysyivät talousarviossaan lomautus- ja talkoovapaasäästöjen avulla 
(Talousarvion toteutuma 100% ).    

 

  

66666



Tilinpäätös 2016/täydennysosa 
1 Konsernihallinto  

1.1 Konsernin johto 

 
TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) TOT % 

Toimintatulot 14 357 885 14 051 748 14 091 300 -39 553 100,3 % 
Myyntituotot 71 248 

 
7 308 -7 308 

 Maksutuotot 
  

910 -910 
 Tuet ja avustukset 417 615 475 918 537 161 -61 243 112,9 % 

Vuokratuotot 6 386 337 6 635 000 6 256 646 378 354 94,3 % 
Muut toimintatuotot 7 482 684 6 940 830 7 289 275 -348 445 105,0 % 
Toimintamenot -2 644 449 -2 560 624 -2 723 491 162 867 106,4 % 
Henkilöstökulut -959 020 -904 214 -1 260 392 356 177 139,4 % 
Palvelujen ostot -1 365 587 -686 190 -1 184 221 498 031 172,6 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 661 -42 200 -42 071 -129 99,7 % 

Avustukset -65 900 -500 -81 707 81 207 
16341,4 

% 
Vuokrat -128 342 -115 880 -132 639 16 759 114,5 % 
Muut kulut -91 938 -811 640 -22 461 -789 179 2,8 % 
Toimintakate 11 713 436 11 491 123 11 367 809 123 314 98,9 % 
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Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat 

 

 

 

TA 2016 KH TOT 2016
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)

500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 60 000,00 60 000,00
500030 ROKL-yhteistyö 30 000,00 30 000,00
500038 Pyhäjärvi-Instituutti 30 000,00 30 000,00
500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00
500050 Vesi-Instituutti 15 000,00 7 500,00
500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 20 000,00 8 058,84
500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00
500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00 5 000,00
500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00
500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 624,00
500139 ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö 10 000,00 10 000,00
500157 Avoimen korkeakouluop kehittäm 14 000,00
500158 RoboCoast-hanke 2 500,00 2 500,00
500159 Turku Future Technologies 30 000,00 30 000,00

Yhteensä 256 000,00 0,00 220 682,84

1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET
500001 Ravakka 42 000,00 42 000,00
500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 25 000,00 25 000,00
500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu) 10 400,00 10 310,00
500167 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma 11 000,00 10 497,00
500189 Kansainvälistymistoiminta (Rn kauppakamari ja Rn sn kunnat) 20 000,00 -4 000,00 2 746,00
500186 ProYritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 2 800,00
500198 Satakn Teollisuuspilotin valmistelukustannuksia 4 000,00 14 000,00
500199 Kaavoituksen asiantuntijapalvelut 35 000,00

Yhteensä 111 200,00 0,00 104 553,00

1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET
500089 Cruise Finland yhteistyö 5 000,00
500169 Omistajapoliittiset selvitykset 10 000,00
500170 HINKU, asiantuntijaselvitykset 10 000,00 13 976,28
500174 Turku seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke 10 650,00 10 231,41
500180 PARTY -Parempaa työ- ja toimintakykyä-hanke 68 040,00 -85 529,77
500181 Satahima - Kohti Hiileneutraalia Satakuntaa 10 300,00 10 300,00
500182 Living with cultural Heritage-projekti 2 000,00
500184 Kasvua, kehitystä ja uutta lii 29 250,00 26 228,81
500194 Arkkitehtien kesäkoulu 15 000,00
500195 Rauman sankarihautausmaiden kunnostus 15 000,00
500196 Haja-asutusalueen laajakaistaverkko, Tiilivuori 10 000,00
500197 Digi-TYHY hanke 22 500,00
500199 Kaavoituksen asiantuntijapalvelut 41 018,85
500200 Ammatill koul omistajaohjaus 2 000,00
500201 Rn kalasatamatoiminnan käynnstäminen 2 484,00
500202 Rn radan henkilöliikenneselvitys 21 500,00 21 086,93

KH:n käyttöön 50 000,00
-35 000,00

-2 484,00
-21 500,00

Yhteensä 257 740,00 -35 000,00 39 312,51
huom! Budjetista puuttuu menoja 315.000,-  näyttää -57.260)

1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ

500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 30 000,00
500171 Loura-hankeyhteistyö 60 000,00 25 141,46

Yhteensä 90 000,00 25 141,46

1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ
500191 Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh 9.9.2013 § 502) 20 000,00 14 462,53

(menot 150.000 tulot -135.000) ???
500192 Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000,00 6055,83
500193 Laserosaamisella kilpailukykyä 15 000,00

Yhteensä 40 000,00 0,00 20 518,36
huom! Budjetista puuttuu menoja 135.000,-  näyttää -95.000)
Yhteensä 754 940,00 410 208,17
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1.2 Määrärahavaraukset 

 
TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 

Erotus  
(TA-TOT 2016) TOT % 

Toimintatulot 569 838 523 290 489 570 33 720 93,6 % 
Muut toimintatuotot 569 838 523 290 489 570 33 720 93,6 % 
Toimintamenot -1 289 804 -3 169 608 -1 248 435 -1 921 174 39,4 % 
Henkilöstökulut -806 872 -2 408 744 -489 570 -1 919 174 20,3 % 
Palvelujen ostot -70 000 

    Muut kulut -412 932 -760 865 -758 865 -2 000 99,7 % 
Toimintakate -719 966 -2 646 318 -758 865 -1 887 454 28,7 % 

 

Varauksia (kp 1170) vuodelle 2016 on seuraavasti: 

Työterveyshuollon kustannusten nousu. 
Avustus Winnova/SaMK kiinteistöt taseyksikölle. 
Henkilöstöravintola Kertun avustus. 
Sataman varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut. 
Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. 
Lomapalkkavelan muutos. 
Kuntayhtymäosuus varaus. 
Juhlavuosi 2017 määräraha 2016 20.000 euroa ja 2017 50.000 euroa. 
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut (vastaavat tulot). 
 
 
1.3 Tarkastustoimi 

Tarkastustoimi TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) TOT % 

Toimintatulot 30         

Myyntituotot 30         

Toimintamenot -154 602 -210 455 -175 160 -35 295 83,2 % 

Henkilöstökulut -114 341 -142 805 -131 000 -11 804 91,7 % 

Palvelujen ostot -34 127 -59 370 -37 440 -21 930 63,1 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -407 -2 300 -1 043 -1 257 45,4 % 

Vuokrat -5 703 -5 980 -5 676 -304 94,9 % 

Muut kulut -24         

Toimintakate -154 572 -210 455 -175 160 -35 295 83,2 % 
 

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta 2015 18.5.2016. 

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2016. Kaupunginhallitus 
käsitteli hallintokuntien arviointikertomuksesta antamat lausunnot kokouksessaan 3.10.2016. 

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on annettu 10.5.2016. Tilintarkastajana on toiminut 
PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Tomi Moisio. Kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt 23.5.2016 vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 
1.1.2015 – 31.12.2015. 
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Tilintarkastusyhteisö valtuustokaudelle 2017 - 2020 on kilpailutettu ja esitys tilintarkastusyhteisöksi 
tehdään helmi-maaliskuussa 2017. 

Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja 
tarkastuskäynneillä. 

1.4 Vaalit  

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit 2017. 

1.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 

 
TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) TOT % 
Toimintatulot 506 499 440 633 428 320 12 314 97,2 % 
Myyntituotot 73 865 70 000 58 552 11 448 83,6 % 
Tuet ja avustukset 431 746 365 000 369 000 -4 000 101,1 % 
Muut toimintatuotot 887 5 633 768 4 865 13,6 % 
Toimintamenot -2 835 187 -3 139 926 -2 823 239 -316 688 89,9 % 
Palvelujen ostot -2 486 681 -2 491 300 -2 428 927 -62 373 97,5 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 

    Avustukset -282 986 -434 430 -349 982 -84 448 80,6 % 
Muut kulut -65 501 -214 196 -44 330 -169 867 20,7 % 
Toimintakate -2 328 688 -2 699 293 -2 394 919 -304 374 88,7 % 

 

1244 Vahinkokustann ja korv TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintatulot 

 
5 633 

 Toimintamenot -17 735 -145 796 -22 035 
Toimintakate -17 735 -140 163 -22 035 

 

1248 Kunnallisverotus TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintamenot -1 067 091 -1 130 000 -1 027 832 
Toimintakate -1 067 091 -1 130 000 -1 027 832 

 

1452 Avustukset (KH) TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintamenot -88 265 -187 430 -175 500 
Toimintakate -88 265 -187 430 -175 500 

 

1454 Osuudet kuntayhteisöille TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintamenot -611 021 -600 000 -645 182 
Toimintakate -611 021 -600 000 -645 182 
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1455 Opasteet TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintamenot -17 569 -40 000 -9 574 
Toimintakate -17 569 -40 000 -9 574 

 

1456 Joukkoliikenne (KH) TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintatulot 431 746 365 000 369 000 
Toimintamenot -778 194 -841 300 -772 548 
Toimintakate -346 448 -476 300 -403 548 

 

1495 Olkiluoto 3 TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintamenot -27 159 -9 000 -22 644 
Palvelujen ostot -27 159 -9 000 -22 644 
Toimintakate -27 159 -9 000 -22 644 

 

1499 Jäsenmaksut ja muut  
erillisvaraukset TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 
Toimintatulot 74 752 70 000 59 320 
Toimintamenot -228 153 -186 400 -147 923 
Toimintakate -153 401 -116 400 -88 604 

 

1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset TA 2016 TOT 2016 EROTUS 
3087 Muut korvaukset valtiolta 70 000 57 580 12 420 

 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

   3130 Muut myyntituotot 0 972 -972 
3511 Tuotot poistetuista saamisista 0 768 -768 
4300 Asiakaspalvelujen ostot -70 000 -57 580 -12 420 

 
Rn sn Mielenterveysseura 

   4342 Asiantuntijapalvelut -3 000 0 -3 000 
4351 Ilmoitukset 0 -285 285 
4415 Ravitsemuspalvelut 0 -1 181 1 181 
4420 Henkilökuljetukset 0 -8 418 8 418 
4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 -5 000 5 000 

 
Pyhäjärvi Insituuttisäätiö 

   4470 Muut palvelut -30 000 -30 129 129 

 
Rauman Tenniskeskus (27 272,72) 

   
 

Securitas Oy 
   4730 Avustukset yhteisöille 0 -1 000 1 000 

 
SaMK opiskelijakunta 

   4940 Muut toimintakulut -15 000 -1 000 -14 000 
4943 Jäsenmaksut -36 400 -24 940 -11 460 
4947 Muut julkiset kulut -17 000 -18 378 1 378 

 
Kopiosto (9 238,61) 

   
 

Gramex (4 756,43) 
   

 
Säveltäjän tekijänoikeus (4 382,97) 

   4950 Viivästyskorot 0 -11 11 
4999 Jakamaton määräraha -15 000 0 -15 000 

  
-116 400 -88 604 -27 796 

 

1111111111



Tilinpäätös 2016/Täydennysosa 
2 Keskusvirasto 

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

2 Keskusvirasto 

 
TP 2015 TA 2016 TOT TA 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) TOT % 
Toimintatulot 1 399 306 1 278 411 1 130 813 147 598 88,5 % 
Myyntituotot 601 138 446 600 453 349 -6 749 101,5 % 
Maksutuotot 2 015 1 500 1 097 403 73,1 % 
Tuet ja avustukset 504 362 510 811 408 862 101 949 80,0 % 
Vuokratuotot 

  
3 107 -3 107 

 Muut toimintatuotot 291 791 319 500 264 397 55 103 82,8 % 
Toimintamenot -8 235 685 -8 774 115 -7 755 449 -1 018 665 88,4 % 
Henkilöstökulut -5 066 700 -5 175 646 -4 732 014 -443 632 91,4 % 
Palvelujen ostot -2 676 284 -3 122 090 -2 530 795 -591 295 81,1 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 010 -167 599 -91 710 -75 888 54,7 % 
Avustukset 

 
120 000 -100 120 100 -0,1 % 

Vuokrat -340 854 -368 180 -344 517 -23 663 93,6 % 
Muut kulut -36 837 -60 600 -56 313 -4 287 92,9 % 
Toimintakate -6 836 379 -7 495 704 -6 624 637 -871 067 88,4 % 

 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa.  

Asetetut säästövelvoitteet saavutettiin. Kahden prosentin säästötavoite eli yhteensä 67.006,00 euroa 
saavutettiin ja tavoite ylittyi noin 600.000 eurolla. Budjetoiduista 5,1 miljoonan euron 
henkilöstökustannuksista käytettiin 4,7 miljoonaan (92%). Henkilöstökulusäästö yhteensä noin 0,4 milj.€.  

 
Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta. 
 
Kaupunginhallituksen asettama 98% toimintamenokatto toteutui. Keskusviraston toteutunut toimintakate toteutui 
88,8%. Nettomenon säästö oli noin 0,8 miljoonaa euroa. 

 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Keskusviraston pidettyjä talkoovapaapäiviä oli 536 päivää, joista syntyi henkilöstökulusäästöä 61. 640 €. (laskettu 115 
€/pv).  (tämän lisäksi ruokapalvelut  940 päivää eli 108 100 €). Lomautuksia ei ollut.  

 
Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Eläköitymisten kautta syntyvä henkilöstösäästö on noin 280.000 euroa vuodessa. 
Organisaation ja toimintatapamuutoksilla (tietojärjestelmien kehittämistyö yms.) arvioidaan saavutettavan n. 100. – 
150.000 € pysyvä säästö. 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Tulevaan kulurakenteeseen tulee vaikuttamaan, miten hyvin ja nopeasti organisaatiomuutoksen uudet toimintatavat, 
mm. poikkihallinnolliset tiimit , sisäistetään ja saadaan tehokkaaseen toimintaan. Sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistautuminen ennakollisesti sopeuttaen henkilöstön työjärjestelyissä, hallinnossa, tukipalvelutoiminnoissa ja 
valmistautuminen digitalisaation täysimääräiseen hyödyntämiseen.  
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

Toiminallisena riskinä nähdään valtionhallinnon toimenpiteiden täsmentymättömyys (Sote/maakuntauudistuksen 
lakien täytäntöönpano) ja ajallinen toteuttaminen siten, että turvataan peruskunnalle jäävät tehtävät ja 
valmistaudutaan tehtävien, henkilöiden ja omaisuuden hallittuun siirtoon maakunnille. 
 
Rahoitusriskeinä tulevaisuudessa ovat maksutulojen lasku, valtionosuuksien tason lasku kolmannekseen nykyisestä 
sekä kunnallis- että yhteisöveroihin suunnitellut muutokset maakuntien rahoituksen varmistamiseksi. Riskinä on se, 
miten hyvin uuden tulotasolla kyetään rahoittamaan peruskunnalla jäävät tehtävät. 
 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 
Suomen talouden heikko kehitys on pitkittänyt valmisteltuja yrityshankkeita ja luonut epävarmuutta kaupungin 
tekemien tulevaisuusinvestointien tuottavuuteen. 
 
Työpaikkojen syntymiseksi tarvittavien prosessien läpimenoajat ja prosesseihin tarvittavat satsaukset ovat isoja ja 
mahdolliset viivästymiset aiheuttavat riskin työpaikkoja synnyttävien hankkeiden toteutumiselle. 
 
Viimeaikaisten maailmanpoliittisten tilanteiden seurauksena turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut, josta 
aiheutuu kaupungille tulevina vuosina toiminnallista ja taloudellista lisävastuuta. 
 
Keskusviraston talous- ja palkkahallinnossa tiedostetaan sekä toiminta- että henkilöriskinä henkilöstön voimakas 
eläköityminen tulevalla suunnitelmakaudella. Henkilöstön eläköitymisen lisäksi nähdään toimintavarmuudessa 
kohtalaisena riskinä tietotekniikkaan ja tietohallintoon liittyvät muutokset ja vaatimukset. Tiedostettuja riskejä 
pyritään hallitsemaan jatkuvalla henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja toiminnan kehittämisellä osana koko 
kaupungin organisaation ja toiminnan kehittämistä.     
 
Kaupungin verkkosivustoon liittyvä yhteistyö Kuntien Tiera Oy:n kanssa päättyi 31.12.2016. Uusien verkkosivujen 
hankinta käynnistettiin tammikuussa 2016. Toimittajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Valu Digital Oy. Verkkosivu-
uudistuksessa hyödynnettiin pitkälti entisen verkkosivuston sisältöä. Toteutuksessa painotettiin 
loppukäyttäjänäkökulmaa ja helppokäyttöisyyttä. Uudet verkkosivut julkaistiin aikataulun mukaisesti 19.12. 2016. 
 
Kaupungin riskienhallinta ja hallinnointi on parantunut vakuutusten päivittämisen yhteydessä vakuutusmeklarin 
toimesta. Kaupungin uudet vakuutukset ovat voimassa vakuutuskaudella 2016‒2019.  
 
Kaupungintalokorttelin turvallisuutta on parannettu mm. käynnistämällä toimenpiteet asiakaspalvelun 
keskittämiseksi Pyyrmaniin ja kaupungintalon sisäisten ovien lukitsemisella. Vieraat ym. noudetaan kaupungintalon 
aulasta.  
 
Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski.  
Rauman kaupunginhallitus päätti 14.11.2011 § 638, että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne 
kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin 
puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille 20.11.2011. Pääkäsittely Helsingin 
käräjäoikeudessa päättyy kantajien ja vastaajien loppulausuntoihin, jotka annetaan prosessisuunnitelman mukaan 
15.2.2017 ja 17.2.2017. Tuomio annetaan todennäköisesti vuoden 2017 aikana. 
 
Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 § 287, että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne 
lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa 
asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa 17.9.2014. Rauman kaupungin 
kanne on Helsingin käräjäoikeuden 30.4.2015 antaman päätöksen mukaisesti lepäämässä niin kauan, kunnes ns. 
ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Rauman kanne odottaa nyt Korkeimman oikeuden 
kannanottoja jutun keskeisiin oikeuskysymyksiin ja myös vahingon määrän arviointiin. Tuomion jälkeen arvioidaan 
Rauman kanteen tilanne ja mahdollisuus sovintoratkaisuun. 
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Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

 
Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti:  

 
Tavoitteen ”Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka” toteuttamiseksi merkittävin ja pitkällä aikavälillä vaikuttavin 
asia on kaupungin luottamuselin- ja palveluorganisaation uudistaminen ”Uuden sukupolven organisaatio” (USO) -
hankkeessa, jota keskusvirasto on koordinoinut. Kaupunginvaltuusto teki 20.6.2016 organisaatiouudistusta koskevan 
periaatepäätöksen , jonka pohjalta jatkettiin syksy 2016 yksityiskohtaisempaa palveluorganisaation ja uuden 
hallintosäännön valmistelua. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden organisaation ja hallintosäännön 
kokouksessaan 30.1.2017. Uusi organisaatio ja hallintosääntö tulevat voimaan 1.6.2017. 

 
Tavoitteen ”Rauma tuottaa palveluja ennakkoluulottomasti, ilman rajoja” toteuttamiseksi keskusvirastossa on 
kehitetty kaupungintasoisesti mm. asianhallinnan ohjausjärjestelmiä ja mm. laajennettu sähköisen 
luottamuselinportaalin käyttöä. Toiminnan ja talouden kehittämisryhmän (TOKE-toimikunta) ohjauksessa on toiminut 
kehittämistyöryhmiä, joiden valmistelutyön pohjalta kaupunginhallitus on mm. päättänyt yhdistää Rauman 
kaupungin talous- ja palkkahallinnolliset tehtävät yhteen yksikköön sekä muodostaa kaupunkitasoisesti asianhallintaa 
kehittävän ja toteuttavan poikkihallinnollisen tiimin 1.9.2016 alkaen. Hallintokuntarajat ylittävää toimintaa 
toteuttavat erityisesti yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän yhteinen hankintafoorumi. 

 
Tavoitteiden ”Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta!” ja ”Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin 
yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta” toteuttamiseksi Rauma on jo pitkään tehnyt menestyksellisesti työtä. Kevään 2016 
aikana oli käynnissä ulkopuolisella rahoituksella yritystoiminnan edellytyksiä kehittävä ”Kasvua, kehitystä ja uutta 
liiketoimintaa” -hanke. Vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämistä on jatkettu. Lakarin logistiikka-alueen ja sen 
lähialueiden infran kehittämisen yhtenä tuloksena voidaan mainita HKScan Oyj:n syksyllä 2015 tekemä päätös 
sijoittaa uusi broilertuotantolaitoksensa Lakariin.  

 
Tavoitteen ”Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka!” toteuttamiseksi Rauma on edelleen osallistunut 
HINKU-hankkeeseen. 

 
Tavoitteen ”Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een!” ei toteudu, jos arvio 
toteutetaan talouden tunnusluvuilla. Sen sijaan Rauman lainakanta (lainat/as) tullee olemaan 10 alhaisimman kunnan 
joukossa.  Valtionhallinnon toimesta ollaan määrittelemässä julkiselle sektorin yhteisiä talouden tunnuslukuja, jonka 
pohjalta kuntien välinen vertailu helpottuu. 
 

Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 
 
Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa 
Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1 Huolehdimme kaupunkikonsernin toiminnan ja organisaation (USO-hanke) kehittämisen  ja Rauman 

Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. 
2 Parannamme asiakaspalveluamme. 
3 Parannamme keskusviraston sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Keskusvirasto on vastannut kaupungin organisaation uudistamista koskevasta valmistelutyöstä ja 
kaupungin osallistumisesta Kuntaliiton vetämään ”Uuden sukupolven organisaatio” (USO) -
toimintaan. Kaupungin organisaatiouudistuksen periaatelinjaukset hyväksyttiin 
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kaupunginvaltuustossa 20.6.2016.  Valmistelutyö on jatkunut syksyn 2016 aikana yksityiskohtaisella 
palveluorganisaation ja hallintosäännön uudistamis- ja kehittämistyöllä. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kokouksessaan 30.1.2017 kaupungin uuden organisaation ja hallintosäännön siten, että ne 
astuvat voimaan 1.6.2017. 

• Kaupungin verkkosivustoon liittyvä yhteistyö Kuntien Tiera Oy:n kanssa päättyi 31.12.2016. Uusien 
verkkosivujen hankinta käynnistettiin tammikuussa 2016 ja kilpailutettiin 14.4.–11.5.2016. 
Tarjoukset saatiin viideltä toimijalta, joista toimittajaksi valittiin Valu Digital Oy. Verkkosivu-
uudistuksessa hyödynnettiin entisen verkkosivuston sisältöä, jota muokattiin 
käyttäjäystävällisemmäksi. Toteutuksessa painotettiin loppukäyttäjänäkökulmaa ja 
helppokäyttöisyyttä. Uudistus sujui ongelmitta, ja uudet verkkosivut julkaistiin 19.12. Saatu palaute 
on ollut erittäin positiivista. Kaupungin verkkosivustokokonaisuuteen kuuluvat rauma.fi, 
visitrauma.fi, tapahtumakalenteri sekä 11 erillis- ja kampanjasivustoa.  

• Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla 
asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden 
sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on 
kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa.  

• Hallintokuntarajat ylittävät ryhmät; yrityspalvelujen yhteistyöryhmä, hankintafoorumi ja 
tiedotustyöryhmä ovat toimineet aktiivisesti. Tiedotustyöryhmä toimittaa uudistunutta 
henkilöstölehteä, joka toimii henkilöstön viestintäkanavana, mutta myös hallintokuntien toiminnan 
tunnettavuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistäjänä. Vuonna 2016 aikana henkilöstölehti 
ilmestyi neljä kertaa.   

• Loppuvuodesta käynnistettiin osana laajempaa kaupungintalon tilojen käytön selvitystä Pyyrmanin 
toiminnan laajentamisen valmistelu tavoitteena kaupungintalon asiakasohjauksen selkeyttäminen ja 
yhtenäistäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi tilasuunnitelmat 13.6.2016. 

• 1.1.–31.12.2016 avoimia työpaikkoja on ollut yhteensä 351, joihin hakemuksia tullut 4580. Kaikista 
rekrytoinneista vakituisia oli 74. Määräaikaisista (277) rekrytoinneista kesätyöntekijöiden hakuja oli 
136.  

• asiakastyytyväisyys; uusittujen nettisivujen palvelevuus 
• puhelinvaihteen kautta tapahtuva asiakaspalvelun saavutettavuus on 100 % 
• rekrytointien ja hakemusten lkm. 

Palveleva rakenneuudistus 
Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1 Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. 
2 Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja 

toteuttamisessa. 
3 Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkikonsernissa. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Rauman kaupunki on ollut mukana Valtiovarainministeriön koordinoimassa Kuntalaisen asiointitili- 
(Suomi.fi) hankkeessa. Hankkeen sivustoille on perustettu Rauman kaupungin ja asiakaspalvelun 
yhteystiedot sekä kaupungin sähköisten lomakkeiden linkit. Suomi.fi –palvelut otetaan käyttöön 
vuoden 2017 aikana. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on käytössä 
sähköinen luottamushenkilöportaali. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien 
arkistonmuodostussuunnitelmien (eAMS) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan. KuntaToimisto-
ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Käytössä on myös 
esityslista/pöytäkirja-koonnissa PDF-muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja 
hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. Toiminnan ja organisaation kehittämisryhmä asetti 
asianhallinnan kokonaisarkkitehtuuria selvittävän työryhmän loppuvuodesta 2015. Työryhmän työn 
tavoitteena oli asianhallinnan toiminta- ja johtamisprosessien kokonaistarkastelu ja kehittäminen. 
Työryhmän loppuraportti hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.6.2016, ja sen pohjalta 
hyväksyttiin perustettavan kaupungin asianhallintaa kehittävä ja toteuttava poikkihallinnollinen 
tiimi. Asianhallinnan tiimi on kokoontunut säännöllisesti 1.9.2016 alkaen. 

• Rauman kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten talous- ja palkkahallinnollisten tehtävien 
yhtenäistämistä selvitettiin vuonna 2015 TOKE-toimikunnan ohjauksessa. Selvitystyöryhmälle 
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annetun toimeksiannon mukaan ensimmäisessä vaiheessa työryhmä selvitti teknisen toimen ja 
nykyisen kaupungin talouspalvelut -yksikön tehtävien yhtenäistämistä. Selvitysryhmän antaman 
raportin pohjalta kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 yhtenäistää teknisen toimen ja 
keskusviraston talouspalvelut-toiminnot yhteen yksikköön. Kaupungin tavoitteena on jatkaa 
selvitystyötä ja perustaa jossain vaiheessa Rauman kaupungin talouspalvelukeskus. 
Taloushallintotehtävien yhtenäistämisellä varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen, varmistetaan 
osaaminen sekä toimintojen ja tietojärjestelmien toimivuus. Kesäkuussa 2016 päättyneiden 
yhteistoimintaneuvottelujen ja henkilöstöjohtajan päätöksellä siirtyy teknisestä toimesta ja 
liikelaitoksista yhteensä viisi henkilöä ja yksi henkilö ruokapalveluista 1.9.2016 alkaen 
talouspalvelut-yksikköön. Keskitettyyn talouspalvelut-yksikköön siirtyy laskutustehtäviä ja muita 
erinäisiä erikseen sovittuja talous- ja palkkahallinnollisia tehtäviä. Siirtyvistä henkilöistä ja tehtävien 
uudelleenjärjestelyillä on muodostettu uusi laskutus- ja maksuliikennetiimi. 

• Vuoden 2016 aikana on tehty voimakkaasti töitä vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämiseksi, 
Lakarin logistiikka-alueen (HKScan Oyj päätti syksyllä 2015 sijoittaa uuden broilertuotantolaitoksensa 
Lakariin) ja sen lähialueen infran (erityisesti Luostarinkylän eritasoliittymä) sekä useiden muiden 
yritystoimintahankkeiden kanssa. Alueen elinvoiman kehittämisessä painopiste on vuoden aikana 
ollut cleantech-yrittäjyydessä sekä HINKU-toiminnan edistämisessä. Kaupunki on toiminut aktiivisesti 
myös kansallisissa verkostoissa. Esim. seutukaupunkiverkosto ja sen kautta toimivat pk-teollisuuden 
uudistaminen ja kilpailukyky -pilotti, arktisuus-pilotti sekä älykkään ja vihreän kasvun -pilotti, jotka 
kaikki päättyivät vuoden 2016 alkupuolen aikana. Seutukaupunkiverkoston kautta valmisteltiin ja 
”Seutukaupungit, soveltamisen mestarit” -kehittämisohjelmalle, Rauma on mukana tässä 
kansallisessa yritystoiminnan kehittämishankkeessa. Merkittävää on ollut myös alueellisen 
pääomarahaston perustamiseksi ja kehittämiseksi tehty työ. Ko. rahasto perustettiin kesäkuun 2015 
lopussa ja joulukuussa 2015 pääomarahastoa koskien saatiin myös valtion rahoitusosuutta koskeva 
päätös. Pääomarahaston kautta on tehty ensimmäiset sijoituspäätökset syksyn 2015 ja vuoden 2016 
alun aikana. Lisäksi alkuvuoden aikana haettiin ja saatiin uusia sijoittajia pääomarahastoon ennen 
rahaston sulkemista kesäkuun 2016 loppua. Rauman alueen korkeakouluverkosto on toiminut 
aktiivisesti ja toteuttanut Kehittämiskärjet-ohjelmaa alueen elinkeinoelämää palvelevin hankkein ja 
muin toimenpitein. 

• Matkailuyksikkö on ollut aktiivisesti mukana ja tehnyt pitkäjänteistä sekä tavoitteellista työtä 
alueemme elinvoimaa kehittävässä Lounaisrannikko-yhteistyössä. Tätä on täydentänyt 
säännöllinen yhteistyö valtakunnallisen koordinoijan VisitFinlandin (entinen MEK = 
Matkailunedistämiskeskus) kanssa.  
 

• Keskusvirasto on asettanut työllistämistavoitteekseen 10 % kunkin tulosalueen vakanssien 
mukaisessa suhteessa. Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä 
kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. 1.1.–
31.12.2016 työllistämissopimuksia on laadittu yhteensä 3 kpl (3 henkilöä). Työllistettyjen määrä on 
viime vuoteen nähden vähentynyt, mikä johtuu erityisesti valtion työllistämiseen kohdennettujen 
määrärahojen merkittävästä vähentymisestä.  

 
Henkilöstön osaamista ja työmotivaatiota on pyritty lisäämään entistä aktiivisemmalla työkierto/ 
henkilökiertokäytännöllä. Sisäisiä rekrytointeja on edelleen lisätty. Henkilöstöaloitteet tehdään 
sähköisen aloitejärjestelmän kautta ja vuonna 2016 järjestelmään oli tallentunut 18 tehtyä 
henkilöstöaloitetta (keskusviraston osuus 7). Prosessia on onnistuttu keventämään ja 
käsittelyaikoja lyhentämään. Uudistetun prosessin myötä kaikki palkitsemisluokat ovat olleet 
käytössä. Tehtiin ensimmäisen kerran ehdotukset sähköisen aloitejärjestelmän kautta Kehittävä 
työyhteisö -palkinnon saajasta sekä erinomaisten palvelutekojen ilmiannoista. Keväällä jaettiin 
ensimmäisen kerran Erinomainen palveluteko -palkinto.   

 
Vietiin eteenpäin strategisen osaamisen kartoitukseen liittyvää hanketta, jossa Rauman Tarinan 
edellyttämät osaamiset tunnistetaan ja kuvataan eri henkilöstöryhmittäin/osaamisprofiileittain. 
Aloitettiin pilottihanke osaamiskeskusteluiden käymiselle teknisessä virastossa. Hanke on osa 
henkilöstöhallinnon sähköisen HR-järjestelmään (henkilöstön kehittämiseen ja suorituksen 
johtamiseen) liittyvää kokonaisuutta, jonka ensimmäinen osa (osaamisrekisteri) otettiin käyttöön 
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marraskuussa 2016. Osaamisrekisteristä järjestettiin erityisesti esimiehille suunnattuja 
käyttöönottokoulutukisia, joihin osallistujia oli 200. 

• Henkilökierrossa ei ollut vuoden aikana yhtään henkilöä. Sisäisiä rekrytointeja on tehty 58. 
Organisoitu ja järjestetty Rauman Tarinan tavoitteita, toimintakäytäntöjä ja arvoja ’jalkauttavia’ 
keskitettyjä koulutuksia keväällä 13 ja syksyllä 14, osallistujamäärä  832. Lisäksi järjestettiin 
esimiehille keväällä kaksi infoa organisaatiouudistuksesta ja ajankohtaisista asioista, 
osallistujamäärä 145. Syksyn esimiehille suunnattuihin organisaatiouudistusta koskeviin infoihin 
osallistui 127. Syksyllä järjestettiin kaksi henkilöstötilaisuutta, joissa kerrottiin organisaatio-, 
Satasote- ja maakuntauudistuksista.  
Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvausta saadaan suunnitelmallisesta ja 
yhteistoimintaneuvottelun mukaisesta koulutuksesta max. 3 pv/hlö. Suunnitelmallisuutta on tuettu 
hr-työryhmän kautta tavoitteena saada kaikki kehittämistoiminta ennalta hyväksyttyihin 
suunnitelmiin. Korvauksen määrä on 10 % palkkakustannusten osalta. 

• Organisaatiouudistuksessa ja toimintojen kehittämisessä henkilöstön muutosmyönteisyyttä on 
pyritty vahvistamaan aktiivisella viestinnällä ja osallistamalla henkilöstö muutoksen tekemiseen. 
Jotta henkilöstöllä olisi kaiken aikaa tieto kehittämisen etenemisestä, on Neronettiin (= intranet) 
rakennettu ”Toiminnan kehittäminen” -sivusto. Siellä säilytetään kaikki oleelliset kehittämiseen 
liittyvät dokumentit ja asiakirjat. Neronetistä löytyy omat sivut myös esimiehille.  

 
Neronettiin on tuotettu ajankohtaisjuttuja, tehty juttuja henkilöstölehteen, lähetetty esimies- ja 
henkilöstötiedotteita ja valmistettu informatiivisia haastatteluvideoita. Lisäksi esimiehille 
suunniteltiin kerran kuukaudessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Henkilöstölle on järjestetty kaksi 
infotilaisuutta ja esimiehille omat infotilaisuudet. Lisäksi kaupunginjohtaja on omissa Mitä kuuluu – 
missä mennään -tilaisuuksissa informoinut henkilöstölle kehittämisasioista.   
 
Henkilöstön mielipiteitä organisaation muutostarpeista kysyttiin huhtikuussa toteutetulla kyselyllä, 
johon saatiin yli tuhat vastausta. Lokakuussa henkilöstölle annettiin työyhteisötehtävä, joka poiki 
kaikkiaan 306 organisaatioon tai toimintaan liittyvää konkreettista kehittämisehdotusta. Koko 
henkilöstön vuoropuhelun toteuttamiseksi avattiin keskustelufoorumi.  

• Helpdesk-palvelu; käyttäjämäärät, hlö 
• työkierto, hlömäärä 
• koulutukset, osallistujamäärät, hlö 
• sisäisiltä asiakkailta tulleet palautteet 

Yritysten kasvun mahdollistaminen 
Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1 Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. 
2 Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 
3 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 
• Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Erityisen merkittävää on 

ollut elinkeinoneuvottelukunnan ja hankintafoorumin toiminta sekä kaupunkiorganisaation sisäisenä 
toimintana hallintokuntien rajat ylittävän yrityspalvelujen yhteistyöryhmän toiminta. Myös kiinteää 
yhteistyötä sekä Rauman Yrittäjät ry:n että Rauman kauppakamarin kanssa on jatkettu. 

• Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden 
valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa, ellei 
asia/hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Vuoden 2016 aikana kaupunki on ollut osallisena 
useassa pitkäkestoisessa yritystoiminnan kehittämishankkeessa, joiden osalta valmistelut ovat 
edenneet. Erityisesti vuoden 2016 osalta tulee mainita HKScan Oyj:n broilertuotantolaitoksen 
rakentumisen edistäminen Lakarin logistiikka-alueelle sekä metsäpohjaisen bioklusterin hankkeiden 
kanssa tehty työ: Aqvacomp Oy, Suomen Tärpätti Oy ja maanvaihto MetsäFibre Oy:n kanssa sekä 
telakka-alueen kehittämistoimet erityisesti Rolls-Royce Oy:n toimintaedellytysten varmistamiseksi ja 
meriteollisuuden laajat kehittämistoimen ”Turku Seas 2020 Rauman osahankkeen” kautta. 

• Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Asiakaspalaute ja 
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yrityskontaktien määrät ovat olleet vuoden 2016 ajan edelleen korkealla tasolla. Määrällisesti 
yrityskontaktit eivät ole vuoden 2015 tasolla, koska kaupungin ELY-keskuksen osittaisrahoituksella 
toteuttama ”Yrityskontaktointi-hanke” nosti vuoden 2015 kontaktien lukumääriä. Vuoden 2016 
lopussa päättyvän Äkilliseen rakennemuutosalueeseen liittyviä toimenpiteitä kaupunki on toteuttanut 
yritysneuvonnan kautta suoraa yritysten kanssa ja yhteistyössä Satakunnan TE-toimiston ja ELY-
keskuksen kanssa. Vuoden 2015 lopulla käynnistyi ELY-keskuksen osittaisrahoittamana ”Kasvua, 
kehitystä ja uutta liiketoimintaa” -hanke, joka keskittyy erityisesti pk-sektorin kasvuhaluisten yritysten 
tunnistamiseen sekä pk-yritysten resurssitehokkaan liiketoiminnan edistämiseen. 

 
Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka 
Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1 Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia.  
2 Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Viestintää ja kuntamarkkinointia on tehostettu kaikissa viestintäkanavissa ja erityisesti sosiaalisessa 
mediassa. Yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä Rauman 
markkinoimiseksi eri viestintäkanavissa. Kaupungin yksiköiden viestintää on tuettu laadukkaan 
ulkoisen viestinnän varmistamiseksi ja kuntamarkkinoinnin edistämiseksi.   

• Kansainvälistä markkinointia on tehostettu yhteistyöllä lounaisrannikkoalueen kaupunkien sekä 
VisitFinlandin kanssa, mm. Saksan markkinointikampanjalla sekä kansainvälisillä media- ja 
bloggaajavierailuilla. 

• Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja 
messuilla. Vuoden 2016 aikana ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (mm. telakka, 
Luostarinkylän eritasoliittymä, pääomarahasto, äkillisen rakennemuutoksen alue), 
Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote, valtion uudet kehittämisrahoitusmahdollisuudet ja 
edunvalvonta uuden eduskunnan ja hallituksen suuntaan) sekä naapurikuntiin ja elinkeinoelämän 
esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet).  
 

Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia 
Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1 Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon.   
2 Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 
3 Huolehdimme hiilineutraalikunta -hankkeen (HINKU) etenemisestä. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Olemme osallistuneet siivous-, kierrätys- ja puhtauskampanjoiden ja -tempausten markkinointiin ja 
viestintään mm. vuosittain touko- ja elokuussa järjestettävien Siivouspäivä-tapahtumien 
yhteydessä. Keväällä 2016 vastasimme Porin kaupungin esittämään siivoustalkoohaasteeseen ja 
haastoimme kaikki raumalaiset siivoamaan omaa ympäristöään.  

• Markkinointimateriaalien toteutuksessa huomioidaan ympäristöystävällisyys, esim. 
matkailuesitteet painetaan ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille ja messurakenteet hankitaan 
monikäyttöisiksi sekä pitkäikäisiksi. 

• Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lähes koko kaupungin tulostukset on keskitetty 
ympäristöä vähemmän kuormittaviin monitoimilaitteisiin. Tavoitteena on 49 tonnin laskennallinen 
CO2-päästöjen pienentäminen.  

• Uusi hankintalainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2017, joten hankintaohjeiden laajempi päivittäminen 
on ajankohtainen ja myös ympäristönäkökulmat huomioidaan ohjeissa paremmin. 

• Cleantech, resurssitehokkuus ja HINKU ovat olleet vuoden 2016 selkeitä elinkeinotoiminnan 
erityisteemoja ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla.  

• HINKU-aiheisia juttuja on ollut jokaisessa kuntalaisille suunnatussa Rauma-lehdessä. Lokakuussa 
2016 osallistuttiin Rakenna-Sisusta-Asu-messuihin Rauma – kestävän kehityksen polulla -teemalla.   

• EURO-päästöluokkavaatimusta on korotettu kuorma-autojen kausisopimuksissa ja 
henkilökuljetushankinnoissa.  
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• Henkilökuljetuksissa on mahdollistettu kyytien yhdistäminen, joka vähentää kokonaisajosuoritteita.  

Vahva talous pitkäjänteisesti 
Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1 Toimimme kustannustietoisesti. 
2 Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. 
3 Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Keskusvirasto on seurannut talouden kehitystä Opiferus-kuukausiraportoinnin pohjalta. Sekä 
keskusviraston että koko kaupungin talouskehityksestä on tiedotettu säännöllisesti henkilöstölle 
aamukahvitilaisuuksissa kuukausittain. 

• Toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja henkilöstöresursoinnin lähtökohta on ollut virasto- ja 
kaupunkitasoinen tarkastelu.  

• Kaupungin investointien budjetointisovellus (Opiferuksen Insu) on saatu kehitettyä 
selainpohjaisesti toimivaksi ja käyttöönotto on tapahtunut kesäkuussa 2016. Kaupungin 
investointibudjetit laaditaan uudella sovelluksella.  

• Keskusviraston käyttötalouden kehitys; käyttötalouden budjetoidut nettomenot 1–12/2016 olivat 
7,5 miljoonaa euroa. Toteutuneet nettomenot olivat 6,6 miljoonaa euroa. Toiminta on toteutunut 
noin 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua paremmin (tot 88,8%), laskua edelliseen vuoteen oli -3,1 % 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (-0,2 milj. €).  

• Rauman kaupunki on minikilpailuttanut Kuntahankintojen puitejärjestelyn pohjalta 
vakuutusmeklaripalvelut. Valituksi tulleen vakuutusmeklari Novum Oy:n toimesta kaikki kaupungin 
vakuutukset on kilpailutettu ja vakuutusturva päivitetty vakuutuskaudelle 2016–2019. Rauman 
kaupunki on saavuttanut 25.000 euron vuosisäästön vakuutusmaksuissa. 

• Erityisesti verkkopalkkatoiminnallisuuteen siirtymällä ja verkkolaskutus korostamalla on kaupungille 
syntynyt 74.000 euron vuosisäästö vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. 

• Hankintapalvelut on kilpailuttanut kasvatus- ja opetustoimen tarpeisiin päivähinnalla 
joukkoliikenneluvalla operoivan pikkubussin. Vanhaan taksitaksalla olevaan hintaan verrattuna 
saavutettiin noin 105 € säästö per koulupäivä.  

• Kaupunginhallitus edellytti joulukuussa 2015 tekemällään päätöksellä virastoja vähentämään 
henkilökohtaisten tulostimien määrää ja keskittämään tulostukset ympäristöä vähemmän 
kuormittaviin monitoimilaitteisiin. Keskittämisen tavoitteena on saavuttaa seuraavat 
kustannussäästöt: kaupungintalokortteli 3 200 €/kk, kasvatus- ja opetustoimi 1 900 €/kk, sosiaali- ja 
terveystoimi 3 400 €/kk sekä epäsuorat kustannussäästöt (paperi ja energia) 1 600 €/kk. 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

3 Työllisyydenhoito 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot   454 998   454 998   
Tuet ja avustukset 

 
454 998 

 
454 998 

 Toimintamenot -2 689 520 -3 107 657 -2 678 255 -429 401 86,2 % 
Henkilöstökulut -38 548 -733 488 -17 -733 471 0,0 % 
Palvelujen ostot -5 454 2 681 -57 088 59 769 -2129,2 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 648 

 
-11 623 11 623 

 Avustukset -2 640 832 -2 374 300 -2 607 965 233 665 109,8 % 
Vuokrat -2 790 -2 550 -250 -2 300 9,8 % 
Muut kulut -247 

 
-1 312 1 312 

 Toimintakate -2 689 520 -2 652 658 -2 678 255 25 597 101,0 % 
 

Palkkatukityöllistäminen 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot   454 998   454 998   
Tuet ja avustukset 

 
454 998 

 
454 998 

 Toimintamenot -2 689 520 -2 877 887 -2 527 055 -350 832 87,8 % 
Henkilöstökulut -38 548 -671 718 -17 -671 701 0,0 % 
Palvelujen ostot -5 454 2 681 -57 088 59 769 -2129,2 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 648 

 
-11 623 11 623 

 Avustukset -2 640 832 -2 206 300 -2 456 765 250 465 111,4 % 
Vuokrat -2 790 -2 550 -250 -2 300 9,8 % 
Muut kulut -247 

 
-1 312 1 312 

 Toimintakate -2 689 520 -2 422 889 -2 527 055 104 167 104,3 % 
 

Muu työllistäminen 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintamenot   -229 770 -151 200 -78 570 65,8 % 
Henkilöstökulut 

 
-61 770 

 
-61 770 

 Avustukset 
 

-168 000 -151 200 -16 800 90,0 % 
Toimintakate   -229 770 -151 200 -78 570 65,8 % 

 
 
Kokonaistyöttömyys oli Raumalla joulukuun 2016 lopussa 2554 työtöntä työnhakijaa (vastaava luku 2015 oli 2711). 
Työttömyysaste oli 13,7 %. Työttömyys on laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Työttömistä työnhakijoista 702 
henkilöä on määritelty pitkäaikaistyöttömiksi eli he ovat olleet vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Yli 50-
vuotiaita työttömiä työnhakijoita Raumalla oli 1062 henkilöä. Raumalla niin pitkäaikaistyöttömyys kuin alle 25-
vuotiaiden työttömyys ovat laskeneet vuoteen 2015 verrattuna. 
 
Rauman kaupungin 11.11.2015 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut jatkuivat 13.1.2016 asti ja tammikuun alussa 
työhallinto ei myöntänyt tästä syystä palkkatukia.  Tämän jälkeen palkkatukityöllistäminen jatkui, kunnes työhallinnon 
rahat loppuivat toukokuun alussa 2016. Uusia palkkatukipäätöksiä tai palkkatukien jatkopäätöksiä ei ole voinut tehdä 
eikä palkkatukimäärärahoja ole saatu Satakuntaan lisää ministeriöltä. Työvoimahallinto on voinut käyttää ainoastaan 
velvoitetyöllistettävien palkkatukiin määrärahaa. Vaikka palkkatukia olisikin ollut saatavilla, niin Rauman kaupungin 
annettua lomautusilmoitukset 20.6.2016, lomautusaikana 8.10.2016 asti ei palkkatukea ole voitu myöntää. 
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Palkkatukien niukkuuteen varauduttiin jo vuoden 2015 lopulla, kun Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 
kokouksessaan (KH 629§), että kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja on mahdollista käyttää ilman TE-toimiston 
palkkatukimäärärahoja. Tällä päätöksellä mahdollistettiin edelleen yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden, 
kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä olevien henkilöiden sekä nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia 
alle 30-vuotiaiden nuorten pääsy työelämään. 
 
Kokonaan työllisyyden hoidon määrärahoilla työllistettyjen määrä oli vuonna 2016 83 henkilöä, kun vuoden 2015 
lukumäärä oli ainoastaan 61. Koko kertymä, huomioiden myös ilman palkkatukea työllistetyt, oli vuoden loppuun 
mennessä työllisyyden hoidon määrärahoilla työllistettyinä 168 eri henkilöä (kertymä 2015 hlöä 185).   
Velvoitetyöllistettyjen määrä nousi selkeästi. Velvoitetyöllistettävien määrän nousuun vaikutti entisen STX Rauman 
telakalta työttömäksi jääneiden määrä. Velvoitetyöllistetyistä (41 henkilöä), entisiä STXläisiä oli 13 henkilöä. 
 
 
Työmarkkinatuen maksuosuusmaksu nousi hieman edellisen vuoden lukemasta. Kesällä arvioitu pieni lasku kääntyi 
loppuvuotta kohden nousuun, mutta maksuosuusmaksu kasvoi onneksi vain n. 13500€ (0,65 %) vuodesta 2015. 
Maksuosuusmaksuja kertyi vuonna 2016 kokonaisuudessaan n. 2,1M€. Se, että tavoite pienentää 
maksuosuusmaksuosuutta ei toteutunut selittyy sillä, että valuma yli 300pv työmarkkinatukea saaneisiin oli varsin 
suuri ja siihen ei pystytty reagoimaan tarpeeksi ajoissa. Yli 1000pv tmt saaneiden osuutta pystyttiin taasen laskemaan, 
joka osoittaa, että töitä toki asian eteen tehdään paljon.  Lopputulema on jotakuinkin +-0 tuloksessa, joka on varsin 
harvinaista Suomessa sekä Rauman koko luokan kaupungeissa. Raumalla on kuitenkin onnistuttu hillitsemään kasvua; 
maksuosuuslistamaksun kasvun ollessa 0,65 % Rauman verrokkikaupungeissa sen sijaan samalla ajanjaksolla 
maksuosuusmaksut ovat nousseet keskiarvoisesti 6 %.  

 
Suurin yksittäinen selittävä tekijä on se, että aktivointiaste on pysynyt palkkatukitilanteesta huolimatta korkeana, on 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden volyymin nosto entisestään. Vuonna 2016 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 
402 asiakasta, kun vastaava luku oli vuonna 2015 355 henkilöä. Muun muassa Party- hanke (ESR/STM) on omalta 
osaltaan antanut tähän ison panoksensa. PARTYn toimintaan on osallistunut huomattavan suuri joukko (n.140 eri 
henkilöä) kuntouttavassa työtoiminnassa olevista. Rauman seudun TYPin aktivointiaste oli 67 % ja vastaava luku oli 
vuonna 2015 56%. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö (ESR) myönsi loppuvuonna 2015 mittavan rahoituksen Party- parempaa työ- ja 
toimintakykyä hankkeelle. Kyseessä on valtakunnallinen työllisyyshanke, jonka päähallinnoija on Rauma ja mukana 
osahankkeilla ovat Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Taitokunto Oy, Vates-säätiö ja Työterveyslaitos. Kolmivuotisen 
hankkeen kokonaisbudjetti on yli 4 milj.euroa. Hanke on päässyt vuonna 2016 täyteen vauhtiinsa.  Party toimii 
Sinkokadun palvelukeskuksessa. Tästä on kehittymässä laaja-alainen sosiaalisen, lääkinnällisen ja työhönkuntoutuksen 
monipalvelukeskus. Party on tuottanut Sinkokadulle etenkin ryhmätoimintoja ja kehittymässä on työvaltainen työ- ja 
toimintakyvynarviointimalli pitkäaikaistyöttömien palveluksi. 
 
Hanketyön lisäksi on alkuvuonna 2016 lähdetty kehittämään mobiilipalveluiden mallintamista (WorkPilots) ja 
kehittämistä kunnan työllisyydenhoidon osana. Toukokuussa 2016 myös haettiin kiireellä Porin kaupungin kanssa Työ- 
ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeiluun. Hakemuksia oli 41 kappaletta ja niistä 
valittiin yhdeksän, joista Rauman ja Porin hakemus oli yksi. 
 
Työllisyydenhoidon talous tulee näillä näkymin ylittymään noin 100 000 euroa. Selittävänä tekijänä on mm. valtion 
työllistämisrahojen loppuminen toukokuussa ja työmarkkinatuen maksuosuuden kasvu loppuvuonna. Maksuosuuksiin 
oli budjetoitu noin 1, 7 milj ja toteutuma oli noin 2,1 milj e. Ainoastaan kaupungin omaa työllistämistä vähentämällä 
pystyttiin hillitsemään menokehitystä. Vuosiavustuksista oli sitovat päätökset.  
  

2121212121



Tilinpäätös 2016/Täydennysosa 
3 Työllisyydenhoito 

 

Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta 
 
Työllisyydenhoidon toteutuman tavoitetaso oli 100%.  
Työllisyydenhoidon talous tulee näillä näkymin ylittymään noin 100 000 euroa. (toteutuma 104%) Selittävänä tekijänä 
on mm. valtion työllistämisrahojen loppuminen toukokuussa ja työmarkkinatuen maksuosuuden kasvu loppuvuonna. 
Maksuosuuksiin oli budjetoitu noin 1, 7 milj ja toteutuma oli noin 2,1 milj e. Ainoastaan kaupungin omaa 
työllistämistä vähentämällä pystyttiin hillitsemään menokehitystä. Vuosiavustuksista oli sitovat päätökset.  
 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
 
Työllisyydenhoidon näkökulmasta on mahdotonta ennakoida työvoimahallinnon palkkatuen 
myöntämislinjauksia. Nämä määritetään vuosittain ja jopa kesken vuotta saattaa 
määrärahatilanteesta riippuen tulla muutoksia. Näin ollen palkkatuen budjetoinnissa tulee aina 
olemaan tietty riskimomentti. 
 
Työmarkkinatuen maksuosuuden määrä liittyy laajemmin työllisyyskehitykseen ja 
työvoimapalvelujen resursointiin. Minkälaiset palvelut ja määrärahat ovat työmarkkinatuen saajille 
käytettävissä. Tällä hetkellä muun muassa henkilöstöresurssit suhteessa työnhakija-asiakkaisiin on 
huomattavan heikot.  
 
Työllisyyspalvelujen ja monialaisen yhteispalvelun jatkokehittäminen kunnan, maakunnan ja sote-
uudistuksen näkökulmasta tulee olemaan tulevina vuosina keskiössä. Miten tulevaisuudessa taataan 
toimivat työllisyyspalvelut ja yritysyhteistyö, jotka huomioivat erityisesti myös pitkäaikaistyöttömät, 
nuoret ja osatyökykyiset työnhakijat.   
 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

Riskit:  
- Työmarkkinatuen maksuosuuden nousu huolimatta jatkuvasti lisättävistä aktivointipalveluista  
- Palkkatuen loppuminen ja tiukat linjaukset kunnalle 
- Työllisyyskehitys on nyt ollut suotuisa, mutta riskinä on yhtäkkinen esimerkiksi suurtyönantajan 

lopettaminen ja/tai irtisanominen talousalueella 
- Työhallinnon työvoimaresurssit pienenevät edelleen  

 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 
Työllisyyden hoidossa on pyritty reagoimaan ja varautumaan tuleviin riskeihin ennakoivasti.    

Työvoimahallinnon palkkatukien mahdolliseen niukkuuteen varauduttiin jo vuoden 2015 lopulla. Kaupunginhallitus 
päätti 14.12.2015 kokouksessaan, että kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja on mahdollista käyttää rajatusti 
ilman TE-toimiston palkkatukimäärärahoja. Samalla myös varauduttiin yt-neuvottelujen aikana olevaan tilanteeseen 
ja palkkatukia ei voida myöntää sekä mahdollisiin lomautuksiin ja niiden tuomiin vaikutuksiin palkkatukien 
myöntämisiin.  

Näköpiirissä olevien riskien vuoksi uusia palvelumalleja on kehitetty ja uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen 
on lähdetty. Tästä yhtenä esimerkkinä on Porin ja Rauman kaupunkien haku Työvoima – ja yrityspalvelujen 
alueelliseen kokeiluun. Hankkeesta odotetaan tällä ministeriöiltä hetkellä jatko-ohjeita ja lisäinformaatiota kunnan 
näkökulmasta.  
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Odotettavissa olleeseen entisten STXRauman telakan työttömäksi jääneiden velvoitetyöllistettävien henkilöiden 
kohdalle, saatiin toteutettua kaupungin omistamalle telakan alueelle korjausrakentamisprojekti, jonne näitä entisiä 
STX:läisiä on saatu työllistettyä.  

Nykyisessä työllisyystilanteessa sähköisten palvelujen kehittämistä tulee laajentaa myös työnvälitykseen ja 
työmarkkinoiden kehittymistarpeisiin.  Pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa, yhä useampi jää kaiken 
työelämäosallisuuden ulkopuolelle. Nuorilla on vaikeuksia saada ensimmäistäkään sisältöä työhistoriaansa. Samaan 
aikaan on kuitenkin pienempiä ja suurempia työtehtäviä tarjolla, jotka kaipaavat tekijäänsä. Yhtä lailla yrityksillä voi 
olla nopeita rekrytointitarpeita, jotka vaatisivat välitöntä reagointia. Tällainen mobiiliohjelma on kehittymässä oleva 
Work Pilots ja Rauman kaupunki on sitoutunut lähtemään pilotoimaan sovellusta. 

Tämän lisäksi kuntouttavan työtoiminnan toteutukseen on satsattu ja Rauman seudun TYP-palveluun on nostettu 
lisääntyvässä määrin asiakkaita.  

Valtio vastaa ensisijaisesti työllisyyspalveluista, ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan tehtäväalueella. 
Kuntouttavaa työtoimintaa onkin lisätty huomattavasti ja pyrkimyksenä on ollut minimoida työmarkkinatuen 
maksuosuuden hallitsematonta kasvua.  

 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Rauman kaupunki on mahdollistanut tavoitteiden mukaisesti etenkin pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työpaikkoja. 
Yhtenä haittaavana tekijänä on ollut valtion palkkatukimäärärahojen loppuminen toukokuussa 2016 ja sitä kautta 
tulleet ongelmat palkkatukityöllistämisessä. Oma työllistäminen on edellä mainituista syistä pysynyt kutakuinkin 
ennallaan, mutta kaupunki on pyrkinyt kantamaan vastuunsa tukemalla hankkeita ja kehittämällä aktiivisesti uusia 
toimintamalleja työttömyystilanteen parantamiseksi.  

Työnantajille on tarjottu kesätyöpaikka – ja lisäpalkkatukea tavoitteiden mukaisesti. Kesätyöpaikkatukia on 
myönnetty 486.  Tukea käyttäneiden työpaikkojen tarkka lukumäärä tiedetään lokakuulla.   
 
Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 
 
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin 

työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä 
2. Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa 

ja kehittämisessä 
3. Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen;  polkuja 

työelämään suuremmalle määrälle ja laajemmin eri tehtäviin. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin 151 000 €:lla. Näiden rahojen 
lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. Rauman kaupunki tarjosi 
kesätöitä 143 nuorelle.    
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2. Ulkopuolisia uusia oppisopimussuhteella aloittavia henkilöitä oli 12. 
3. Työllisyyden hoidon määrärahoilla työllistettyjä on ollut 168 henkilöä, joista kaksi on ollut 

hallintokuntien omaa työllistämistä. Tällöin kate ei tule työllisyydenhoidon määrärahoista. 
Kokonaisuudessaan työllistämiskuukausia on ollut 585. Velvoitetyöllistettyjen määrä työllistetyistä 
on ollut 41 henkilöä. 

Linjanveto Tavoite 

Palveleva 
rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä 

alueen muiden työnantajien palvelukseen 
2. Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän 

palkkaamiseksi annetaan vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistyä. 
3. Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. 

Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 
 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin 151 000€:lla. Näiden rahojen 
lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. 

2. Kelalle maksettava työmarkkinatukiosuus on saatu pysymään likimain ennallaan. 
Maksuosuusmaksu nousi 13666€ (0,65 %) vuoteen 2015 nähden. Työnantajille maksettavaa 
pitkäaikaistyöttömien Rauma-lisää on myönnetty yhdelletoista henkilölle. 

3. Yli vuoden työttömänä olleiden määrää on saatu Raumalla selkeästi laskettua. (joulukuu 2016, 702 
henkilöä joulukuu 2015, 791henkilöä.) Rauman kaupungin työllisyysvaroista tuettavat 
raumalaiset kolmannen sektorin toimijat; Rauman seudun työttömät ry ja Rauman seudun 
katulähetys ry ovat innovatiivisia ja luovat uusia toimintoja täydentämään kunnan omaa 
palvelupalettia, pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa.  Rauman kaupunki haki Porin kaupungin kanssa 
Työministeriön työvoima ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun. Hakemus tuli valituksi ja 
valmistelutyö etenee ministeriöiden tasolla. Kuntien näkökulmasta odotetaan pääsyä suunnittelu- 
ja toteutusvaiheeseen reunaehtojen selkiydyttyä ja kokeilulainsäädännön vahvistuttua.  
 

 
Linjanveto Tavoite 

Yritysten kasvun 
mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria 
2. Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun 

toteuttamiseen lisätuella Sanssi-kortin täydennykseksi. Työnantajilla on 
mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen. 
 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Nuorten palkkaamiseksi varattiin yritystukeen 168 000 €. Nämä rahat riittäisivät 420 tukeen 
(400€/tuki) mutta myönteisiä päätöksiä tehtiin reilusti enemmän eli 536. Kaikki yritykset eivät 
perinteisesti myönteisestä päätöksestä huolimatta käyttäneet tukea ja niitä jäi käyttämättä 16 800 
€. Vuonna 2016 tukea käytettiin 151 200 € eli 378 kpl.  

2. Pienentyneet Te-toimiston palkkatukimäärärahat ja niiden tiukennetut myöntämisehdot 
heijastuivat myös kaupungin myöntämiin lisätukiin. Palkkatuella työllistettyjä oli joulukuussa 2016 
16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten lisä-sanssia on myönnetty kolmesta työttömästä 
työnhakijasta. Kaupungille työllistetyistä oli alle 30-vuotiaita 57 henkilöä (34 %). 
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Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Raumalla on tarjota töitä. 
2. Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja 

työttömyysasteen pieneneminen 
3. Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä 

ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan suotuisan 
työllisyyskehityksen. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Rauman työttömyysaste joulukuussa 2016 oli 13,7 % (joulukuu 2015 14,3 %) 
2. Työllistämiskuukausia on ollut 585 kaupungin omissa työllistämistoimenpiteissä.  Sanssi-kortin 

lisätuen ja ns. Rauma-lisän päätöksiä on tehty yhteensä 14 päätöstä. 
3. Uusia kehitettyjä palvelumalleja on ollut muun muassa work pilots- mobiilisovelluksen käyttöön 

ottaminen, korjausrakentamisprojekti velvoitetyöllistetyille, Party-hanke sekä merkittävimpänä 
hakeminen ja valituksi tuleminen Porin kaupungin kanssa Työministeriön työvoima- ja 
yrityspalveluiden alueellisen kokeiluun. 

 
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. 
2. Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden 

turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma 
tehtävänsä. 

3. Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea 
itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Työttömyysaste on laskenut hieman, edelliseen vuoteen verrattuna. Joulukuu 2016 13,7 %. 
2. Työllisyyden hoidon vuosibudjetin toteutuminen 1-12 2016 on 104 %. 

Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. 
2. Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden 

turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma 
tehtävänsä. 

3. Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea 
itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Työttömyysaste on laskenut hieman, edelliseen vuoteen verrattuna. Joulukuu 2016 13,7 %. 

2. Kelalle maksettava työmarkkinatukiosuus kasvoi 13 666 € edelliseen vuoteen verrattuna.  Vuoden 
2016 työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä on noin 2.1 M€. 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta (yht.) 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 19 563 440 20 124 093 19 315 190 808 903 96,0 % 
Myyntituotot 6 457 223 6 478 307 6 037 581 440 726 93,2 % 
Maksutuotot 9 684 064 9 706 800 9 910 516 -203 716 102,1 % 
Tuet ja avustukset 1 965 938 1 969 036 1 758 682 210 354 89,3 % 
Vuokratuotot 1 108 834 1 702 250 1 244 089 458 161 73,1 % 
Muut toimintatuotot 347 380 267 700 364 322 -96 622 136,1 % 
Toimintamenot -146 361 255 -144 719 619 -143 598 146 -1 121 473 99,2 % 
Henkilöstökulut -54 820 503 -55 968 699 -54 472 374 -1 496 324 97,3 % 
Palvelujen ostot -72 019 082 -68 539 374 -69 823 106 1 283 731 101,9 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 155 449 -6 099 332 -5 824 435 -274 897 95,5 % 
Avustukset -7 044 065 -7 361 800 -7 461 493 99 693 101,4 % 
Vuokrat -6 175 159 -6 714 250 -5 865 075 -849 175 87,4 % 
Muut kulut -146 996 -36 164 -151 663 115 499 419,4 % 
Toimintakate -126 797 815 -124 595 526 -124 282 957 -312 569 99,7 % 

 

Soten omatoiminta 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 19 563 440 20 124 093 19 315 190 808 903 96,0 % 
Myyntituotot 6 457 223 6 478 307 6 037 581 440 726 93,2 % 
Maksutuotot 9 684 064 9 706 800 9 910 516 -203 716 102,1 % 
Tuet ja avustukset 1 965 938 1 969 036 1 758 682 210 354 89,3 % 
Vuokratuotot 1 108 834 1 702 250 1 244 089 458 161 73,1 % 
Muut toimintatuotot 347 380 267 700 364 322 -96 622 136,1 % 
Toimintamenot -108 917 372 -108 557 388 -107 523 401 -1 033 987 99,0 % 
Henkilöstökulut -53 629 498 -54 865 467 -53 369 143 -1 496 324 97,3 % 
Palvelujen ostot -35 766 204 -33 480 374 -34 851 591 1 371 217 104,1 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 155 449 -6 099 332 -5 824 435 -274 897 95,5 % 
Avustukset -7 044 065 -7 361 800 -7 461 493 99 693 101,4 % 
Vuokrat -6 175 159 -6 714 250 -5 865 075 -849 175 87,4 % 
Muut kulut -146 996 -36 164 -151 663 115 499 419,4 % 
Toimintakate -89 353 931 -88 433 295 -88 208 211 -225 084 99,7 % 

 

Erikoissairaanhoito 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintamenot -37 443 883 -36 162 231 -36 074 746 -87 486 99,8 % 
Henkilöstökulut -1 191 006 -1 103 231 -1 103 231 

 
100,0 % 

Palvelujen ostot -36 252 878 -35 059 000 -34 971 514 -87 486 99,8 % 
Toimintakate -37 443 883 -36 162 231 -36 074 746 -87 486 99,8 % 
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Lautakunta yhteensä 
Koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakate oli 99,7 %, mikä on 0,31 milj. euroa alle arvion 
Toimintakate oli pienentynyt 2,5 milj. euroa ja menot 2,8 milj. euroa vuodesta 2015 vuoteen 
2016. 
 
Soten oma toiminta 
Soten oman toiminnan osalta merkittävä asia on, että menot ovat pienentyneet kahden 
vuoden aikana (TP 2014 - TP 2016) n. 3 milj. euroa (tästä talkoo-/lomautussäästöjen osuus v. 
2016 0,8 milj. euroa). Vastaavasti toimintakate on pienentynyt vastaavana aikana 2,2 milj. 
euroa. Vuosien 2015 ja 2016 kustannusten erotus osoittaa, että menot ovat pienentyneet 1,4 
milj. euroa ja vastaavasti toimintakate 1,1 milj. euroa. Soten oman toiminnan osalta säästöjä 
on syntynyt organisaatiorakenteiden muutoksilla ja henkilöstön vahvalla sitoutumisella 
kustannustehokkaaseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Näitä muutoksia oli v.2015 mm. 
terveyskeskussairaalan ja Rauman aluesairaalan tulosalueiden yhdistäminen, keskitetyn 
hoitoyön varahenkilötoiminnan käynnistäminen, toiminnan keskittäminen (Uotilan 
toimipisteen lakkautus), perhekeskuksen muutos ammattialakohtaisesta 
sektoriorganisaatiosta moniammatilliseksi, palveluketjujen toimivuuden paraneminen 
(vähäiset sakkomaksut), Tukikeskus Merituulen työhönvalmennusten ja 
kuntoutusmahdollisuuksien kehitystyö ja sitä kautta erityistason palvelujen käytön 
väheneminen sekä vanhuspalveluissa painopisteen siirtyminen laitoshoidosta avohoitoon 
(mm. kotoutustiimin toiminnan aloitus). Näiden muutosten vaikutukset näkyvätkin 
täysimääräisesti vuoden 2016 tuloksessa. Samaa kehitystyötä on jatkettu vuoden 2016 aikana, 
mm. varahenkilötoiminnan kehitystyön jatkaminen, esimiesten määrän väheneminen, 
toimen/viran vapautumisen jälkeen tarkka harkinta uudelleen täytöstä, vanhuspalveluiden 
ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen laskeminen, sähköisten palveluiden 
käyttöönotto. Näitä asioita selvitetään laajemmin pysyviä säästöjä koskevassa kappaleessa. 
Palvelutarve tulee kasvamaan mm. vanhusväestön määrän lisääntyessä ja em. kehittämistyön 
yhtenä tavoitteena on menojen kasvun hillitseminen tulevaisuudessa. 
 
Soten oman toiminnan toimintakatteen toteutuma oli 99,7 %, Menojen osalta toteutuma oli 
99 %. Toimintakatteen toteutuma olisi ollut parempi, jos tulot olisivat toteutuneet odotetusti. 
Tulojen toteutuma oli 96 %, mikä jäi 0,8 milj. € alle arvion. Suurimmat tulovajeet olivat 
Raumana aluesairaalan ja vanhuspalvelujen tulosalueella, yhteensä 1,6 milj. euroa. 
Vastaavasti muilla tulosalueilla tuloja kertyi odotettua enemmän, yhteensä 0, 8 milj. euroa, 
joista suurimmat olivat avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tulosalueilla.   
 
Tulosalueiden toimintakatteet toteutuivat hyvin talous- ja hallintopalveluissa (98,1 %), 
ympäristöterveydenhullossa(88,8 %), avoterveydenhuollossa (98,2 %) ja Rauman 
aluesairaalassa (93 %). Sosiaalipalvelujen toimintakate ylittyi - 1,3 milj. eurolla (tot 105,8 %). 
Lastensuojelun ylitykset kertyivät subjektiivisista tukitoimista; sijoitusten kustannuksista n. -
0.8 milj. euroa (tot 113 %). Lisäksi vammaispalveluiden tulosyksikkö ylittyi n.- 0,5 milj. euroa 
(tot 105 %). Sote – kuljetuksissa ei vuoden aikana päästy vielä tavoiteltuun säästöön mutta jo 
nyt niistä aiheutuvat kustannukset pienenivät vuoteen 2015 verrattaessa n. 0.4 milj. euroa. 
Vanhuspalvelujen toimintakate ylittyi - 0,2 milj. euroa (tot 100,6 %).  Vanhuspalvelujen 
menojen toteutuma oli kuitenkin vain 97 %, mikä on 0,99 milj. euroa alle arvion. Ylityksiä 
syntyi kotihoidossa ja Sinisaaren palvelualueella mutta säästöjä saatiin muissa 
ympärivuorokautisissa yksiköissä. Talkoovapaiden vuoksi kotihoidon tilanne on ollut tiukka 
mutta vanhuspalvelut ovat pystyneet vastaanottamaan sairaalasta kotiutuvia asiakkaita siitä 
huolimatta hyvin. Kotihoidon kustannusten ylittämistä puoltaa se, että siirrot kalliimmasta 
sairaalahoidosta kannattaa tehdä kevyempien palveluiden piiriin, koska se on 
kokonaistaloudellisesti edullisempi ratkaisu kaupungille. Jos asiakas ei enää tarvitse 
sairaalahoitoa, on myös hänen etunsa päästä kotiin tai kodinomaiseen palveluasumiseen.  
Vanhuspalveluiden menoissa syntynyttä säästöä voidaankin pitää erittäin hyvänä tuloksena. 
 
Erikoissairaanhoito 
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Erikoissairaanhoidon kustannukset jäivät 0,87 milj. euroa alle arvion, toteutuma 99,8 %. 

 
Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta 
 

Lautakunta yhteensä 
Koko sosiaali- ja terveyslautakunnan menojen toteutuma oli 99,2 %.  
 
Soten oma toiminta 
Soten oman toiminnan menojen toteutuma 99 %, mikä jäi 1 milj. euroa alle arvion. 
 
Tulosalueittain menot toteutuivat seuraavasti ja suluissa selvitys miksi 98 %:n tavoitteeseen ei päästy 
tai päästiin: 
 
Talous- ja hallintopalvelut 99 %. (Sähköisiin palveluihin siirtymisen myötä tietojärjestelmien 
kustannukset kasvaneet.) 
Ympäristöterveydenhuolto 97,5 %.  (Säästöjä on syntynyt hyvin!) 
Avoterveydenhuolto 100 %.  (Ylityksiä: Muiden palvelujen ostoissa; lääkärityövoimaa ostettu 
ruuhkahuippuihin sekä päihde – ja mielenterveystyöhön. Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 
vanhuspalveluiden yksiköt muuttuneet palveluasumiseksi, mikä on lisännyt hoitotarvikejakeluja. 
Ylityksiä myös lääkemenoissa.) 
Sosiaalipalvelut 106,3 %. (Lastensuojelun ja vammaispalvelujen kustannukset ylittyivät, kyseessä lain 
mukaiset subjektiiviset oikeudet asiakkaille.) 
Vanhuspalvelut 97,0 %.  (Vanhuspalvelut ovat toimineet tiukoilla mm. talkoovapaiden vuoksi mutta 
toiminta on saatu hyvin pyörimään ja tilanteeseen nähden asiakkaita on pysytty vastaanottamaan 
hyvin sairaalahoidosta kotihoitoon. Yksiköiden henkilöstömitoituksia on alennettu. Palveluiden 
painopistettä on siirretty laitoshoidosta avohoitoon. Virhearvion vuoksi vuokrien toteutuma jäi alle 
arvion.) 
Rauman aluesairaala 92,4 %. (Kirurgivaje, minkä vuoksi toimintaa on sopeutettu nopeasti ja saatu 
aikaan säästöjä.) 
 
Erikoissairaanhoito 
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat hieman alle arvio, 99,8 %.  Ostopalvelujen 
kustannukset olivat v. 2014 34,7 milj. euroa, v.2015 36,2 milj. euroa ja v.2016 kustannukset laskivat 
edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa. V. 2016 toteutuma oli 35 milj. euroa. 

 
 

Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 2016. 
Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 

 
Sosiaali- ja terveysviraston talkoovapaita pidettiin yhteensä 7033 päivää ja lomautuksista kertyi 120 
päivää. Kustannussäästöä kertyi yhteensä 823 000 €. 
 

 
 

Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä toimenpiteillä? 
Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö saadaan pysyväksi, 
jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 
Sosiaali- ja terveysviraston toimintaa on kehitetty tehokkaaksi ja kustannusvaikuttavaksi. Taloudellinen 
ajattelu on juurtunut hyvin kaikille tulosalueille. Palvelurakenteen muutosten seurauksena syntyvät säästöt 
eivät näy vielä tai näkyvät vasta osittain viime vuoden toteutumassa. Ne tulevat kuitenkin vähentämään tai 
ainakin hillitsemään kustannusten kasvua tulevina vuosina. Henkilöstökustannuksiin on saatu pysyviä 
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säästöjä seuraavilla toimenpiteillä; varahenkilöjärjestelmän käyttöönotto, fysioterapian keskittäminen 
yhden johdon alle, esimiesten määrän väheneminen yhdistelemällä tulosalueita ja yksiköitä. Kun 
toimi/virka on työntekijän poislähdön jälkeen vapautunut, on uudelleen täyttämisen tarve mietitty 
tarkkaan. Pysyviä säästöjä on syntynyt myös laskemalla vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon 
henkilöstömitoitusta pienemmäksi. 
 
Painopistettä kalliista laitoshoidosta on siirretty kohti kotihoitoa ja hoitoketjujen sujuvoittamiseen on 
kiinnitetty entistä enemmän huomiota seuraavin toimenpitein: 
 
Vanhuspalveluissa on em. asioita toteutettu intervallipaikkojen lisäämisellä, kotiutustiimin toiminnalla ja 
muilla ennakoivilla toimilla sekä SAS-prosessia tehostamalla on pystytty tukemaan ja pidentämään 
vanhusten kotona selviytymistä ja siirtämään ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.  Kotihoidossa on 
toiminnanohjausjärjestelmän avulla kehitetty työtä järjestelmälliseksi. Asiakkaiden hoidon tarve säätelee 
ajat ja reitit. Näin palvelu kohdentuu oikein ja tukee asiakkaiden kotona pärjäämistä. Sairaalan osastoilla 
vanhuspalvelujen paikkaa odottavien määrä on merkittävästi vähentynyt viimeisten vuosien aikana, mikä 
osoittaa sen, että hoitoketjut ovat parantuneet. Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä odotti 31.12.2016 
kuusi asiakasta (vertailtuna 31.12.2015: 11 asiakasta ja 31.12.2014: 23 asiakasta). Palveluasumisen 
ostopalvelua ei ole kuitenkaan vielä saatu riittävästi vähenemään ja säätötavoite ei ole tältä osin 
toteutunut. Vanhusväestön määrän kasvaessa kotihoitoon tarvitaan entistä enemmän resursseja. Lisäksi on 
muistettava, että suurenkaan tuen turvin kotihoito ei ole kaikille asiakkaille oikea paikka ja siksi 
palveluasumista tarvitaan myös tulevaisuudessa. Palveluasuminen on kuitenkin edullisempaa kuin 
laitoshoito. Vanhuspalveluissa onkin viime vuoden aikana muutettu vanhainkodin laitoshoitopaikkoja 
palveluasumiseksi, joka tuo säästöjä tuleville vuosille. 
 
Sosiaalipalveluissa on Party ja PPPR hankkeiden avulla mallinnettu ja toteutettu avohuollon toimintaa 
työikäiselle väestölle.  Sinkokadun palvelukeskuksesta on kehittymässä laaja työ- ja toimintakyvyn 
edistämisen ja työhön kuntoutuksen keskus, minkä avulla voidaan tukea asiakkaiden selviytymistä 
avohuollossa.  Lastensuojelussa toteutettiin vuoden pilotti, jossa lisättiin avohuollon tukitoimien ostoja 
estämään laitossijoituksen tarvetta. Vammaistyössä on kehitysvammaisten laitoshoitoa kyetty 
vähentämään; kaksi asiakasta laitoshoidossa. Asiakkaiden kotona asumista tuetaan monilla eri palveluilla ja 
tukitoimilla, kuten asunnon muutostyöt, itsenäinen asuminen, henkilökohtainen apu. Sote – kuljetusten 
uudistaminen on jo nyt tuonut kustannussäästöjä. Verrattaessa TP2015 menoja TP2016 menoihin, olivat 
vammaispalvelujen henkilökuljetukset pienentyneet n. 0,4 milj. €. 
 
Terveydenhuollon toimintatapojen muutoksien yhtenä tavoitteena on ollut myös kustannustehokkuus, jota 
tavoitellaan osastotoimintojen profilomisella, poliklinikoiden yhteisilmoittautumisella, päivystyksen ja 
lääkäri - hoitaja vastaanottojen yhdistämisellä, Call center eli hoidon tarpeen arvioinnin keskittämisellä, 
kotisairaalan mobiilihoitajan kotikäynneillä ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla suun 
terveydenhuollossa (asiakkaan hampaat pyritään hoitamaan kuntoon yhdellä käyntikerralla). Sähköisten 
palveluiden käyttöönotot tuovat jatkossa myös kustannustehokkuutta toimintaan, esimerkkinä 
etäkonsultaatiot ja etävastaanottotoiminta, tablettien käyttö kuntoutusjakson tehostamisessa, sähköinen 
omahoito, sähköisen ajanvaruksen laajentaminen, itseilmoittautuminen, sähköinen terveystarkastus ja 
terveyskysely. 
 

 
 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 

Sosiaali- ja terveysviraston muutosten tavoitteina ovat olleet mm. paremmin toimivat hoitoketjut ja 
kustannustehokkuus. Tehdyillä toimenpiteillä on haluttu varautua tuleviin sote muutoksiin ja yhä 
kiristyviin taloudellisiin resursseihin.  Asiakasmaksutuloja korotettiin vuoden 2017 alussa hieman 
tavanomaista enemmän mutta niiden vaikutus tulokertymään ei kuitenkaan ole kovin suuri (n. 0.6 
milj € enemmän). Vanhusväestön määrä tulee kasvamaan, mikä aiheuttaa paineita palveluihin ja sitä 
kautta kustannusten kasvuun. Painopistettä on kuitenkin jo nyt siirretty kalliista laitoshoidosta kohti 
kevyempiä palveluja ja näin kustannusten kasvua pysytään hillitsemään. Käyttötalouden 
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kustannuksiin ei siis ole odotettavissa kovin suuria muutoksia. 
 

 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

Säästötoimenpiteinä toteutetut talkoovapaat olivat riski toiminnan haavoittuvuudelle. 
Hoito- ja palvelutakuut on saatu toteutettua pääosin määräajoissa. Sosiaalipalveluissa 
lastensuojelussa yhden asiakkuuden osalta palvelutarpeen arvioinnin palvelutakuuaika ylittyi. 
Vammaispalvelussa palvelutakuuaika toteutui 93,1 % lain edellyttämällä tavalla. Vanhuspalveluissa 
ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy ylitti kolme kuukautta yhdellä asiakkaalla. 
 
Osastopaikkoja on vähennetty viimeisten vuosien aikana. Influenssakauden alussa osastopaikkojen 
tarve kasvoi Raumalla, minkä seurauksena potilaita ei pystytty siirtämään heti keskussairaalasta 
Raumalle. Siirtoviivepäivä kertyi jopa 40 joulukuun aikana. Tilanteen vuoksi osastopaikkoja lisättiin 
tilapäisesti loppu vuodesta, mikä puolestaan aiheutti lisäkustannuksia, joihin ei ollut varauduttu. 
 

 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   

Tuloalueiden johtajat raportoivat kuukausittain talouden toteutumisesta, ennusteesta ja 
toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi. Raportti jaetaan lautakunnalle tiedoksi.  Oman 
toiminnan taloudessa on näin toimien pysytty ennakoimaan riskejä ja puuttumaan niihin 
ajoissa. Palveluketjujen toimivuudella on pystytty vaikuttamaan erikoissairaanhoidon 
siirtoviivemaksujen olennaiseen vähenemiseen. Siirtoviivemaksuja oli kertynyt 64 päivästä, 
niistä 40 oli syntynyt joulukuussa. Tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja Rauman aluesairaalan 
osastopaikkoja lisättiin tilapäisesti viidellä vuoden lopussa. 

 
 Sosiaali- ja terveysviraston laatujärjestelmän avulla on ohjeistettu toimintaa, tuotu esille 
toiminnan epäkohtia ja sen tiedon pohjalta kehitetty toimintaa. Toimintaa on arvioitu sisäisten 
ja ulkoisten auditointien avulla. Johtoryhmä piti kaksi katselmusta vuoden aikana. Saatujen 
tietojen perusteella johtoryhmä teki arvioita perustehtävän toteutumisesta, asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisesta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Sosiaali- ja 
terveysvirastoon kohdennettiin Inspecta Oy:n suorittama ulkoinen arviointi koskien 
johtoryhmien työskentelyä syksyllä 2016. Inspecta myönsi laatusertifikaatin voimassaolon 
koskien ulkoisesti auditoituja kohteita. 
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN  

Sosiaali- ja terveyslautakunta TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
701003 Suun terveydenhuolto -153 000 0 -153 000 -127 406,69 83,3 
702003 Atk-laitteet, sote -297 000 0 -297 000 -296 162,00 99,7 

 
Menot/Netto -450 000 0 -450 000 -423 569 94,1 

 

Suun terveydenhuollon megaklinikkamallin (HALSSI) toiminnan ensikertaiseen kalustamiseen 
ym. tarvittaviin hankintoihin kului yhteensä 127 406 €. 
ATK – ohjelmistoihin ja hankintoihin kului yhteensä 296 162 €.  
 

 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Sosiaali- ja terveysvirastossa on kehitetty innovatiivisiä ja uusia kustannusvaikuttavia palveluja: 
Suun terveydenhuollossa valmisteltiin megaklinikkamallin käyttöönottoa, joka sai nimekseen 
HALSSI. Sen tarvitsema uusi toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu ja se otetaan käyttöön 
vuoden 2017 alussa. Mallin mukaan asiakkaan suu pyritään hoitamaan yhdellä tai kahdella 
käyntikerralla valmiiksi. Tavoitteena on myös asiakastyytyväisyyden kasvu, nopeampi hoitoon 
pääsy kiireettömään hoitoon ja henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen. Lisäksi 
terveydenhuollon toimintaa on kehitetty mm. osastotoimintojen profilomisella, poliklinikoiden 
yhteisilmoittautumisella, päivystyksen ja lääkäri - hoitaja vastaanottojen yhdistämisellä, Call 
center eli ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin keskittämisellä (alkaa tammikuussa 2017) 
ja kotisairaalan mobiilihoitajan kotikäynneillä. Perhekeskuksen koulutuskokonaisuutta koskeva 
Rajanylityksiä ja rautalankaa - hanke päättyi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 
yhteistyö on lisääntynyt perhepalveluissa. 
 
Kotihoidon sähköisten palveluiden edistämiseksi aloitettiin tablettien käyttö pilotoinneilla. 
Etäpalveluiden tavoitteena on korvata osa kotihoidon käynneistä ja sitä kautta aikaansaada 
kustannussäästöjä. Lääkärin vastaanotto etäpalveluna kokeiltiin alueen kotihoidon asiakkaille 
sairaanhoitajan ollessa asiakkaan luona.  Etävastaanottoja ei toteutunut kuin muutamia, koska 
hoitajien ollessa kotikäynneillä lääkäri oli yleensä jollain osastolla kierrolla. Tablettien kameroilla 
lähetettiin kuitenkin lääkärille runsaasti kuvia esimerkiksi asiakkaiden ihottumista. Tämä 
koettiin tärkeäksi ja hyväksi työvälineeksi. Loppusyksyllä 2016 kotiutustiimi otti kaksi tablettia 
koekäyttöön. Tarkoituksena oli tukea asiakkaita hoivajakson aikana ja mahdollisesti korvata 
jokin kotikäynti. Potentiaalisia / halukkaita tablettia käyttäviä asiakkaita oli vähän ja 
loppuvuoden aikana tabletti oli käytössä enää yhdellä asiakkaalla. 
 
Terveydenhuollossa otettiin vuoden aikana käyttöön useita sähköisiä palveluja, esimerkkinä 
etäkonsultaatiot ja em. etävastaanottotoiminta, tablettien käyttö kuntoutusjakson 
tehostamisessa, sähköinen omahoito, sähköisen ajanvaruksen laajentaminen, 
itseilmoittautuminen, sähköinen terveystarkastus ja terveyskysely Lääkärien ja hoitajien 
vastaanotolla on valmius pilotoida etävastaanottotoimintaa, mutta Medbitin tietoteknisistä 
haasteista johtuen se ei ole vielä onnistunut. 

 
Satasoten projektisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.6.2016. Satasoten 
valmistelua varten muodostetut työryhmät on nimetty ja niiden toiminta on käynnistynyt. 
Syksyn aikana eri työryhmät ovat laatineet toimintasuunnitelmansa ja nykytilaselvityksen. 
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Rauman sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistettiin Rauman aluesairaalan ja 
avoterveydenhuollon tulosalueiden yhdistämistä koskeva projekti. Tulosalueiden yhdistämisen 
keskeiset tavoitteet ovat asiakaslähtöisyyden lisääminen, henkilöstövoimavarojen joustava 
käyttö, yhtenäiset toimintaperiaatteet terveyspalvelut tulosalueella sekä kustannusten hallinta 
niukkenevien resurssien aikana. Lautakunta päätti kesäkuussa em. tulosalueiden yhdistämisestä 
yhdeksi terveyspalvelujen tulosalueeksi 1.1.2017 alkaen. Myös vanhuspalveluiden 
organisaatiouudistus tulee voimaan vuoden 2017 alussa. 
 
Rauma on ollut mukana Aalto yliopiston Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut 
projektissa, aiheena ikääntyneiden vanhusten palvelukorttelin kehittäminen keskustaan. Aalto 
yliopiston arkkitehtiopiskelija Emmi Jusslin tekee diplomityönään Raumalle suunnitelman 
seniorikylän toteuttamisesta. Työ valmistuu tammikuussa 2017. 
 
Palvelutorilla oli vuoden 2016 aikana asiakaskontakteja yhteensä 1519, näistä 910 kävi 
Palvelutorilla. Vuoden aikana on toteutettu yhdistysten ja yrittäjien kanssa erilaisia infoja. 
Nuorten työpaja ja vapaaehtoistyöntekijän voimin on opastettu ikäihmisiä tabletin ja 
älypuhelinten käyttöön. Palvelutorilla on toteutettu myös kaupungin omien palveluiden 
esittelyjä. 
 
Kuntien maksamat työmarkkinatuen maksuosuudet ovat nousussa valtakunnallisesti, mutta 
Rauma on pystynyt tähän asti hillitsemään menojen nousua. Raumalla maksuosuuslistamaksut 
tulevat pysymään kutakuinkin vuoden 2015 tasolla. Maksuosuuslistalla olevien 
pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste oli elokuun loppuun mennessä keskiarvoltaan 34,9 %, kun 
vastaava luku vuonna 2015 oli 30,3 %.   
Sosiaalipalvelujen hallinnoima Valtakunnallinen PARTY- parempaa työ- ja toimintakykyä hanke 
on käynnistynyt täyteen vauhtiinsa (STM/ESR). Hanke on lisännyt merkittävästi muun muassa 
kuntouttavan työtoiminnan volyymiä. Sinkokadulle on rakentumassa laaja-alainen kuntoutujien 
ja osatyökykyisten sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen monipalvelukeskus 
ja perustason kuntoutusedellytykset ovat parantuneet. 

 
 
 

Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2016. 
 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Sote-virasto toimii innovatiivisesti uusien kustannus-vaikuttavien 

palvelujen kehittämisessä ja parantaa näin työantajakuvaa 
2. Sote-virasto on alueellisesti ja myös kansallisesti näkyvä toimija sosiaali- 

ja terveyspalvelujen areenalla 
3. Sote-viraston tiedottamisessa ja näkyvyydessä hyödynnetään 

aikaisempaa enemmän sosiaalista mediaa 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Uusien sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönotto ja sähköisten palvelujen laajentaminen; 
Varmistetaan mahdollisuus kansalliseen levitykseen. Ensimmäiset kuntalaiset ovat käyttäneet 
lääkäri-hoitaja vastaanoton palveluita etänä.  
 
Kotihoidon sähköisten palveluiden edistämiseksi aloitettiin tablettien käyttö pilotoinnilla, johon 
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osallistui kotihoidon pohjoisen alueen kymmenen asiakasta ja heidän omaisensa. Etäpalveluiden 
tavoitteena on korvata osa kotihoidon käynneistä ja sitä kautta aikaansaada kustannussäästöjä.  
Syksyllä 2016 tablettien käyttöä laajennettiin osalle pohjoisen ja läntisen (Sinisaaren osalta) tiimin 
sairaanhoitajille. Tarkoituksena oli lääkärin vastaanotto etäpalveluna alueen kotihoidon asiakkaille 
sairaanhoitajan ollessa asiakkaan luona.  Etävastaanottoja ei toteutunut kuin muutamia, koska 
hoitajien ollessa kotikäynneillä lääkäri oli yleensä jollain osastolla kierrolla. Tablettien kameroilla 
lähetettiin kuitenkin lääkärille runsaasti kuvia esimerkiksi asiakkaiden ihottumista. Tämä koettiin 
tärkeäksi ja hyväksi työvälineeksi. Loppusyksyllä 2016 kotiutustiimi otti kaksi tablettia käyttöönsä. 
Tarkoituksena oli tukea asiakkaita hoivajakson aikana ja mahdollisesti korvata jokin kotikäynti. 
Loppuvuoden aikana tabletti oli käytössä kuitenkin vain yhdellä asiakkaalla. Potentiaalisia / 
halukkaita asiakkaita ei sitten kuitenkaan löytynyt. 
 
Terveydenhuollossa otettiin vuoden aikana käyttöön useita sähköisiä palveluja, esimerkkinä 
etäkonsultaatiot ja em. etävastaanottotoiminta, tablettien käyttö kuntoutusjakson tehostamisessa, 
sähköinen omahoito, sähköisen ajanvaruksen laajentaminen, itseilmoittautuminen, sähköinen 
terveystarkastus ja terveyskysely 
 
Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla on valmius pilotoida etävastaanottotoimintaa, mutta Medbitin 
tietoteknisistä haasteista johtuen se ei ole vielä onnistunut. 

  
2. Sote-virasto osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun alueellaan 

 
Satasoten valmistelua varten muodostetut työryhmät on nimetty ja niiden toiminta on käynnistynyt 
kesäkuussa. Jokaisessa työryhmässä on Rauman edustus.  Syksyn aikana eri työryhmät ovat 
laatineet toimintasuunnitelmansa ja nykytilaselvityksen. 
 

3. Sote-viraston johto toteuttaa viestintää sosiaalisessa mediassa. 
               Ei ole toteutunut vuoden 2016 aikana. 
 

Linjanveto Tavoite 

Palveleva 
rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Sote- viraston palvelujen uudelleen organisointi  
2. Seniorikylähankkeen käynnistäminen 

 
3. Sähköisen palvelujen volyymin kasvattaminen kotihoidossa ja sähköisten 

palvelujen käyttöönotto lääkäri-hoitaja vastaanotossa. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Päätökset sote-viraston organisaatiouudistuksesta ja ainakin osittainen toimeenpano vuoden 2016 
aikana. 
Rauman sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistettiin Rauman aluesairaalan ja avoterveydenhuollon 
tulosalueiden yhdistämistä koskeva Terveyspalvelut – projekti. Tulosalueiden yhdistämisen 
keskeiset tavoitteet ovat asiakaslähtöisyyden lisääminen, henkilöstövoimavarojen joustava käyttö, 
yhtenäiset toimintaperiaatteet terveyspalvelut tulosalueella sekä kustannusten hallinta 
niukkenevien resurssien aikana. Lautakunta päätti kesäkuussa em. tulosalueiden yhdistämisestä 
yhdeksi terveyspalvelujen tulosalueeksi 1.1.2017 alkaen.  Projektin loppuraportti valmistui 
tammikuussa 2017. 
 
Vanhuspalveluiden organisaatiouudistus tulee voimaan vuoden 2017 alussa. Tulosalueen 
vastuunjaon muutosten myötä esimiesten määrä vähenee. Kotihoidossa aiemmin ostettu 
yöpartiotoiminta muutetaan omaksi toiminnaksi vuoden 2017 alussa, jolloin hoidon jatkuvuus 
saadaan asiakaslähtöisemmäksi ja kustannukset alhaisemmiksi. 
 

2. Päätökset ja suunnitelmat seniorikylän perustamisesta valmiit vuoden 2016 aikana 
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Rauma on ollut mukana Aalto yliopiston Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut projektissa, 
aiheena ikääntyneiden vanhusten palvelukorttelin kehittäminen keskustaan. Aalto yliopiston 
arkkitehtiopiskelija Emmi Jusslin tekee diplomityönään Raumalle suunnitelman seniorikylän 
toteuttamisesta Papinpellon alueelle. Diplomityön on tarkoitus valmistua tammikuussa 2017. 
 

3. Sähköisten palvelujen piirissä olevien kotihoidon asiakkaiden määrän kasvu, tavoite 10 % kotona 
asuvista Rauman kaupungin vanhuspalvelujen asiakkaista käyttää sähköisiä palveluita. 
 
Em. pilotin avulla ei päästä vielä tähän tavoitteeseen. 
 

Linjanveto Tavoite 

Yritysten kasvun 
mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Palvelutorin vaikuttavuuden varmistaminen 
2. Selvitetään mahdollisuudet laajentaa palvelusetelin käyttöä uusissa 

palveluissa. 
 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Palvelutorin asiakas-/yritys-/yhdistyskyselyiden tulokset positiivisia 
 
Palvelutori on ollut toiminnassa 18.8.2015 alkaen. Tammikuussa 2016 pidettiin yrittäjien kanssa 
Kansalaisopistolla messut, joihin osallistui 26 yrittäjää. Kävijöitä paikanpäällä oli arviolta 220. 
Vuoden aikana on toteutettu yhdistysten ja yrittäjien kanssa erilaisia infoja. Nuorten työpaja ja 
vapaaehtoistyöntekijän voimin on opastettu ikäihmisiä tabletin ja älypuhelinten käyttöön. 
Palvelutorilla on toteutettu myös kaupungin omien palveluiden esittelyä.  Vuoden 2016 aikana 
asiakaskontakteja oli 1519, näistä 910 kävi Palvelutorilla.  
 
Syksyllä 2016 tehtiin asiakas-/yritys-/yhdistyskyselyt: 
 
Asiakkailla oli syksyn aikana mahdollisuus jättää palautetta Palvelutorin toiminnasta. Palautteita 
kertyi 18. Vastaajista 94 % piti Palvelutorin toimintaa hyvänä tai erinomaisena. Kaikkien vastaajien 
asia tuli ratkaistuksi. Avoimissa kysymyksissä ei tullut kehittämisehdotuksia. 
Yhdistyksistä 16 vastasi palautekyselyyn.  Yhteistyöyhdistyksiä on 31. Yli 80% piti yhdistysten ja 
Palvelutorin välistä yhteistyötä hyödyllisenä.  Avoimissa kysymyksissä ehdotettiin aktiivisempaa 
markkinointia. Yli 80 % vastaajista piti Palvelutoria tarpeellisena ikäihmisten neuvontapaikkana. 
 
Yrittäjien kyselyyn vastasi 15 yrittäjää. Yhteistyökumppaneina toimii tällä hetkellä 32 yrittäjää. 40 % 
vastaajista kertoi saaneensa Palvelutorin kautta uusia asiakkaita. Kaikki vastaajat pitivät yhteistyötä 
Palvelutorin kanssa joustavana.  Avoimissa kysymyksissä toivottiin näkyvämpää tiedottamista 
Rauman seudun lehdissä. 

 
2. Mittari: Lautakunnalle on esitetty uusia palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuksia 

 
Vanhuspalveluissa on palvelusetelit käytössä sekä kotihoidossa että tehostetussa 
palveluasumisessa, eikä siellä ole tällä hetkellä tarvetta laajentaa käyttöä uusiin kohteisiin. 
Palvelusetelin käyttöönottoa yleislääkärin vastaanotolle pääsyyn selvitettiin jo syksyllä 2015.  
Lautakunta päätti silloin, ettei tähän palveluun oteta palveluseteliä. 

 
Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Sote-virasto toimii innovatiivisesti uusien kustannus-vaikuttavien 

palvelujen kehittämisessä ja parantaa näin työantajakuvaa 
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

 Innovatiivisten uusien kustannus-vaikuttavien palvelujen kehittäminen: 
 
Suun terveydenhuollossa valmisteltiin megaklinikkamallin käyttöönottoa, joka sai nimekseen HALSSI. 
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu ja se otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Mallin 
mukaan asiakkaan suu pyritään hoitamaan yhdellä tai kahdella käyntikerralla valmiiksi. Tavoitteena on 
myös asiakastyytyväisyyden kasvu, nopeampi hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon ja henkilökunnan 
työhyvinvoinnin parantuminen.  
 
Kotihoidon tablettihanke toteutettiin. Sen tarkoituksena on tukea ikäihmisten selviytymistä kotona. 
Kokeilun tulokset olivat pääsoin myönteisiä.  (kts. edellä oleva selvitys ensimmäisen tavoitteen 
kohdassa). Tieto palkitsi Kumppanuusfoorumin 2016 yhteydessä asiakkaitaan hyvin tehdystä työstä. 
Rauman kaupungin kotihoidolle myönnettiin palkinto Tiedon, kotihoidon sairaanhoitajien ja 
kotiutustiimin kanssa yhteistyössä kehitetystä tablettisovelluksesta. Kotihoito on ennakkoluulottomasti 
ottanut sovelluksen käyttöön ja osallistunut aktiivisesti tuotteen kehittämiseen. Tekniikan 
hyödyntämisen tavoitteena on lisätä asiakasturvallisuutta ja välittömän työajan osuutta. Tämä 
kehittämistyö on vielä kesken. 
 
Terveydenhuollossa on mm. testattu sähköistä etäkonsultaatiota (lääkäri- kotihoidon sairaanhoitaja).  
Lääkäri – hoitajien vastaanotolla olisi valmius etävastaanottotoiminnan aloittamiseen mutta sen 
käyttöönotto ei ole vielä onnistunut Medbitin tietoteknisten haasteiden vuoksi.  Päivätoiminnan 
kuntouttavassa ryhmässä on pilotoitu Physiotools Momentum - ohjelmaa ja tablettien käyttöä 
kuntoutusjakson tehostamisessa. Sähköisiä omahoitoja tukevia ohjelmia on otettu käyttöön syksyn 
aikana.  Sähköistä ajanvarausta on laajennettu lääkärien ja hoitajien vastaanottojen sovittuihin 
vuosikontrolleihin.  Itseilmoittautuminen otettiin käyttöön vastaanotoilla ja poliklinikoilla syksyllä. 
Kaikilla kuntalaisilla on nyt myös mahdollisuus tehdä internetsivujen kautta sähköinen terveystarkastus. 
eOmahoitokirjasto on ohjelma, josta löytyy ohjeita kotona tapahtuvan hoidon tueksi. Lastenneuvolassa 
pilotoitiin sähköistä terveyskyselyä. Siitä saadut kokemukset olivat positiivia sekä asiakkaiden että 
työntekijöiden mielestä. 
 
Terveydenhuollon toimintaa on kehitetty mm. osastotoimintojen profilomisella, poliklinikoiden 
yhteisilmoittautumisella, päivystyksen ja lääkäri - hoitaja vastaanottojen yhdistämisellä, Call center eli 
ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin keskittämisellä (alkaa tammikuussa 2017) ja kotisairaalan 
mobiilihoitajan kotikäynneillä. Perhekeskuksen koulutuskokonaisuutta koskeva Rajanylityksiä ja 
rautalankaa - hanke päättyi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö lisääntyi 
perhepalveluissa, kun lastenvalvojat siirtyivät perhekeskuksen alaisiksi työntekijöiksi helmikuussa. 
Jatkossa myös päihdetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä työskentelevät ½ päivää viikossa perhekeskuksen 
tiloissa. Rauman aluesairaalan ja vanhuspalveluiden fysioterapianhenkilöstö siirtyi yhden esimiehen 
alaiseksi toiminnaksi avoterveydenhuoltoon. Fysioterapian resursseja on kohdennettu 
kotikuntoutukseen ja sen kehittämiseen. 
 
Päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä työstettiin alan ammattilaisten yhteisissä työpajoissa. 
Sosiaalipalvelujen alueella tehdään jo nyt paljon päihde- ja mielenterveystyötä (Merituuli, 
Kuntoutumiskeskus, Sillanpieli, ym.). Päihde- ja mielenterveystyö haluttiin koota yhden johdon alle eri 
tulosalueilta ja siksi päihdeklinikka päätettiin siirtää avoterveydenhuollosta sosiaalipalvelujen 
tulosalueelle aikuis- ja perhetyön alaiseksi toiminnaksi 2017 vuoden alussa. Tavoitteena on vahvistaa 
moniammatillista yhteistyötä ja parantaa palveluketjujen toimivuutta asiakkaan parhaaksi. 

 
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Syrjäytymisen ehkäisy syrjäytymisvaarassa olevien integroimisella 

yhteiskuntaan  
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. aktiivinen työllisyyden hoito ja mielenterveysasiakkaiden kuntouttaminen kaupungin 
peruspalveluissa.  
a) työttömien aktivointiaste vähintään vuoden 2015 tasolla 

Pitkäaikaistyöttömien ja vajaatyökykyisten aktivointia ja työllistämistä on lisätty etenkin 
kuntouttavaa työtoimintaa huomattavasti lisäämällä (kk 1-11 asiakasmäärä 399, arvio 12/16 n. 
420 henkilöä.  Vuonna 2015 henkilöitä  yhteensä 355). Suomen pitkäaikaistyöttömien 
työllisyystilanne on edelleen heikko, mutta Raumalla pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut 
selkeästi, mikä on poikkeuksellista. Pitkäaikaistyöttömiä 11/16 709 henkilöä ( 11/15 779 
henkilöä.) Työvoimahallinnon vuoden palkkatukimäärärahat ovat olleet suuren osan alkuvuotta 
2016 loppu, joten keinovalikoima on ollut suppea. Haastetta on myös tuonut kunnan käymät 
yhteistoimintaneuvottelut sekä syksyn lomautuskausi. Kuntien maksamat työmarkkinatuen 
maksuosuudet ovat nousussa valtakunnallisesti, mutta Rauma on pystynyt tähän asti 
hillitsemään menojen nousua. Raumalla maksuosuuslistamaksut tulevat pysymään kutakuinkin 
vuoden 2015 tasolla. Maksuosuuslistalla olevien pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste oli 
elokuun loppuun mennessä keskiarvoltaan 34,9 %, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 30,3 %.  
(Kelastosta saatavissa vasta elokuuhun saakka olevat aktivointiasteet). Sosiaalipalvelujen 
hallinnoima Valtakunnallinen PARTY-parempaa työ- ja toimintakykyä hanke on käynnistynyt 
täyteen vauhtiinsa (STM/ESR). Hanke on lisännyt merkittävästi muun muassa kuntouttavan 
työtoiminnan volyymiä. Rauman kaupunki haki kesällä 2016 kiireellä Porin kaupungin kanssa 
yhdessä Työministeriön työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeiluun. Hakemuksia 
saapui 41 kappaletta ja niistä valittiin yhdeksän. Rauman ja Porin hakemus tuli valituksi.   

 
b) sosiaalinen kuntoutuksen piirissä olevien ja mt-palvelujen avohoidossa olevien määrän 

kasvattaminen suhteessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevien määrään 
 
Työ- ja toimintakeskus Merituuli on kehittänyt ja juurruttanut toimintaansa Sinkokadulle 
(Työtoimintakeskus Pooki ja Sosiaalisen tuen keskus/PPPR-hanke ja PARTY-hanke). Vuoden 
alusta sairaanhoitopiiriltä siirtyi lisäksi kuntoutumiskeskus osaksi aikuis- ja perhetyötä ja uudet 
tilat valmistuivat muiden palveluiden yhteyteen Sinkokadulle heinäkuussa. Sinkokadulle on 
rakentumassa laaja-alainen kuntoutujien ja osatyökykyisten sosiaalisen, lääkinnällisen ja 
ammatillisen kuntoutuksen monipalvelukeskus ja perustason kuntoutusedellytykset ovat 
parantuneet. PPPR-hanketta on juurrutettu, koska hankerahoitus päättyi 31.12.2016. 
Työvoiman palvelukeskuksen toimintaa on kehitetty edelleen. 

 
Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Organisaatiouudistus toteutetaan vaikuttavasti ja taloudellisesti 

tavoitteena on tuottaa kuntalaisille paremmat palvelut entistä 
edullisemmin 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Päätökset sote-viraston organisaatiouudistuksesta ja ainakin osittainen toimeenpano vuoden 2016 
aikana. Taloudelliset hyödyt näkyvät vasta tehtyjen muutosten jälkeen. 
 
Avoterveydenhuollon ja Rauman aluesairaalan tulosalueiden yhdistämispäätös tehtiin kesäkuussa. 
Terveyspalvelut – projektin loppuraportti valmistui vuoden lopussa ja uusi terveyspalvelut tulosalue 
aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Vanhuspalveluiden tulosalueen uudistettu organisaatio 
aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. 
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Tulosalueet 

4.1 Talous- ja hallintopalvelut 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 154 916 23 146 69 415 -46 269 299,9 % 
Myyntituotot 16 465 15 900 16 497 -597 103,8 % 
Tuet ja avustukset 99 350 3 246 36 510 -33 264 1124,8 % 
Vuokratuotot 7 390 4 000 5 228 -1 228 130,7 % 
Muut toimintatuotot 31 710 

 
11 180 -11 180 

 Toimintamenot -3 213 396 -4 882 444 -4 834 291 -48 153 99,0 % 
Henkilöstökulut -1 591 551 -3 317 014 -3 236 708 -80 307 97,6 % 
Palvelujen ostot -1 052 641 -940 150 -1 028 713 88 563 109,4 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 207 -88 790 -41 147 -47 643 46,3 % 
Avustukset -36 981 -40 000 -36 896 -3 105 92,2 % 
Vuokrat -493 770 -484 590 -486 473 1 883 100,4 % 
Muut kulut -3 246 -11 900 -4 355 -7 545 36,6 % 
Toimintakate -3 058 480 -4 859 299 -4 764 876 -94 422 98,1 % 

 

4.2 Ympäristöterveydenhuolto 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 191 813 158 200 220 846 -62 646 139,6 % 
Myyntituotot 95 459 80 000 95 333 -15 333 119,2 % 
Maksutuotot 84 973 68 200 94 283 -26 083 138,2 % 
Muut toimintatuotot 11 381 10 000 31 231 -21 231 312,3 % 
Toimintamenot -906 313 -922 195 -899 480 -22 715 97,5 % 
Henkilöstökulut -757 338 -738 405 -747 733 9 328 101,3 % 
Palvelujen ostot -93 104 -118 950 -97 475 -21 475 81,9 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 935 -18 800 -7 281 -11 519 38,7 % 
Vuokrat -47 162 -46 040 -45 586 -454 99,0 % 
Muut kulut -1 774 

 
-1 404 1 404 

 Toimintakate -714 500 -763 995 -678 633 -85 362 88,8 % 

 

  TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

TERVEYSVALVONTA      

Elintarvikevalvonta      

Tarkastuskäyntejä 282 217 260 174 

Viranomaisnäytteitä 118 119   

Terveydensuojelulain mukainen valvonta     

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen 
tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä 118 86 100 63 

Muita tarkastuskäyntejä 178 259 150 144 

Muut valvontatehtävät     

Tarkastuskäyntejä 114 96 50 16 
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  TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO     

Sairaskäyntejä, pieneläimet 4285 4109 3200 3541 

Sairaskäyntejä, suureläimet 299 282 250 202 

Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 127 252 (78)* 130 330 (163) 

 

Eläinlääkintähuollon luvuista puuttuu osa loma- ja päivystyssijaisten hoitamista potilaista. Viranomaistehtäviin liittyvien 
käyntien kokonaismäärä käsittää kaikki valvontaeläinlääkärin toiminta-alueellaan, myös Rauman ulkopuolella, tekemät 
käynnit. Sulkeissa on valvontaeläinlääkärin ja kunnaneläinlääkäreiden Rauman alueella tekemien käyntien määrä. 

4.3 Avoterveydenhuolto 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 4 114 148 3 859 785 4 237 087 -377 301 109,8 % 
Myyntituotot 1 992 541 1 666 000 1 916 867 -250 867 115,1 % 
Maksutuotot 2 066 146 2 018 000 2 277 901 -259 901 112,9 % 
Tuet ja avustukset 36 223 175 785 33 640 142 145 19,1 % 
Muut toimintatuotot 19 239 

 
8 678 -8 678 

 Toimintamenot -24 224 915 -24 815 059 -24 822 348 7 288 100,0 % 
Henkilöstökulut -15 009 597 -16 323 193 -15 695 462 -627 731 96,2 % 
Palvelujen ostot -5 873 763 -5 442 360 -5 966 916 524 556 109,6 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 236 281 -2 002 630 -2 165 489 162 859 108,1 % 
Avustukset -32 079 -35 000 -32 793 -2 207 93,7 % 
Vuokrat -1 006 162 -1 011 150 -893 436 -117 714 88,4 % 
Muut kulut -67 033 -726 -68 252 67 525 9396,0 % 
Toimintakate -20 110 767 -20 955 274 -20 585 261 -370 013 98,2 % 

 

Tunnusluvut, avoterveydenhuolto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

        

PERHEKESKUS       

Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.tervh 40 403 38 841 40 500 38390 

  lääkärien käynnit yhteensä 7 040 6 471 7 100 6459 

  hoitajien käynnit yhteensä 33 363  32 370 33 400 31931 

     Äitiysneuvola     

      - lääkärit 1 635 1 425 1800 1400 

      - terveydenhoitajat 6 008 5 994 5700 6280 

     Lastenneuvola     

      - lääkärit 1 909 1 653 2000 1628 

      - terveydenhoitajat 9 641 9 570 11000 9156 

      Ehkäisyneuvola     

      - lääkärit 925 869 900 896 

      - hoitajat 2 471 2 540 2500 2182 

      Kouluterveydenhuolto     

      - lääkärit 1 525 1 603 1500 1468 

      - terveydenhoitajat 11 035 9 748 10800 9970 

      Opiskeluterveydenhuolto     

      - lääkärit 1 046 921 900 1067 

      - terveydenhoitajat 4 208 4 518 3400 4343 

    Joukkotarkastukset/naisten terv.tark.  1 156 1 153 1300 1182 
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Tunnusluvut, avoterveydenhuolto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

    Joukkotarkastukset/mammografia  2 288 2 482 3000 1048 

    Kutsuntatarkastukset 533 400 420 410 

    Rokotustilaisuudet 3 576 1 626 1600 1317 

        

Erityispalvelut 4 051       3 578 7 150 6051 

       psykiatriset sairaanhoitajat  557  781 

     - psykologit  759 609 700 874 

    - lasten- ja nuorten psykiatrit 670 579 500 573 

   - nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit. 711 637 700 629 

     - puheterapia/yksilökä.(sis.ostop.) 1 862 1 364 2000 1378 

     - toimintaterapia/yksilökäynnit 49 279 500 293 

     - fysioterapia/yksilökäynnit  713 650 793 

     - perhetyöntekijöiden käynnit  1 138 800 1127 

- lasten vastaanottoryhmä hoitajat 
(perheneuvonta) 

  473  1300 730 

TYÖTERVEYSHUOLTO 16 153 18 619 15 520 11 619 

    Lakisääteinen     

      - lääkärit 860 1 166 850 627 

      - psykologit 421 611 300 394 

      - terveydenhoitajat 1 613 1 529 1 800 1 146 

      - fysioterapeutit 636 842 750 754 

    Sairaanhoito     

      - lääkärit 6 212 7 311 6 000 4 191 

      - hoitajat 5 353 6 098 4 800 3 725 

 

 

Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut,  selvitykset, 
ryhmätilaisuudet 

 
  

   

    - lääkärit (tilaisuuksia) 84 126 100 120   

    - psykologit 65 62 70 58   
    -terveydenhoitajat (tilaisuuksia) 672 607 600 441   
    - fysioterapeutit 237 267 250 163   

LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO 
 

59 272 55 115 58 300 
 

55 890   
      - lääkärit  22 135 21 806 22 000 24185   
        siitä myyty muille tk:lle  104          100 594   
        lisäksi ostettu muilta tk:lta 427 514 200 707   
       vanhainkotikäynnit 379 - 0    
      - hoitajat  36 331 32 795 36 000 30998   
PÄIVYSTYS (1.4.08 ALKAEN) 32 961 34 126 32 850 28140   
      - lääkärit 25 485 23 295 23 000 21245   
        siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) 1 252  1 200 1615   
        lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiire) 671 430 650 508   
      - hoitajat 
 
Tarkkailuosaston hoitopäivät 

6 805 10 401 
 

1092 

8 000 6387 
 

1343   
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LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ PÄIVYSTYS 
YHTEENSÄ 

 
    

 

  
 - lääkärit 47 999 45 101 45 000 45430   
 - hoitajat 43 136 43196 42 000 37385   
        
PÄIHDEHUOLTO 11 017 10 172 10860 11561   
      - lääkärit 239 172 200 252   
      - hoitajat 10 122 9958 10 000 10552   
     Ostopalvelukäynnit ja -päivät 656 408 660 757   
         
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 13 580 9 211 11 750 16052   
     - fysioterapia/yksilökäynnit 5 174 3 846 5 000 9750   
     - fysioterapia/ryhmäkäynnit 1 620 2 070 1 900 1754   
      -toimintaterapia/yksilökäynnit 380 105 400 393   
      - apuvälinepalvelukäynnit 5 698 2 974 4 000 3998   
     - ostopalvelut /yksilökäynnit (ei sis. puhet., 708 2421 450 672   
kaupungin ja valtion määrärahalla ostetut)       
     -puheterapia/yksilökäynnit   210   157   
          
SUUN TERVEYDENHUOLTO 48 073 48 470 48 000 46 219   
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 36 003 37 158 38 000 35 241   
    - hammaslääkärin ajanvar.vastaanotot 26 555 27 446 30 000 26 029   
    - päivystyskäynnit 9 448 9 712 8 000 9 212   
Suuhygienistin vastaanottotoiminta 9 562 9 001 7 800 8 715   
Hammashoitajan vastaanottotoiminta 2 508 2 311 2 200 2 263   
       
GERIATRINEN YKSIKKÖ  1 494 1 605 1382   
 Muistipoliklinikka 1463 1 422 1 530 1343   
lääkärit 469 427 430 300      

hoitajat 994 995 1100 1043      

palliatiivinen pkl: lääkäri 15 37 25 23      
palliatiivinen pkl:sh 30 35 50 16      
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4.4 Sosiaalipalvelut 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 3 273 092 3 252 901 3 555 403 -302 502 109,3 % 
Myyntituotot 537 494 466 200 572 273 -106 073 122,8 % 
Maksutuotot 443 023 527 630 774 492 -246 862 146,8 % 
Tuet ja avustukset 1 681 568 1 648 821 1 612 562 36 260 97,8 % 
Vuokratuotot 354 350 365 750 313 298 52 452 85,7 % 
Muut toimintatuotot 256 657 244 500 282 779 -38 279 115,7 % 
Toimintamenot -25 979 656 -24 790 824 -26 351 251 1 560 427 106,3 % 
Henkilöstökulut -6 354 691 -6 506 442 -6 427 035 -79 407 98,8 % 
Palvelujen ostot -13 476 707 -11 997 582 -13 530 792 1 533 210 112,8 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -186 626 -262 570 -224 031 -38 539 85,3 % 
Avustukset -5 002 404 -5 087 800 -5 312 300 224 500 104,4 % 
Vuokrat -936 455 -932 410 -829 566 -102 844 89,0 % 
Muut kulut -22 772 -4 020 -27 527 23 507 684,7 % 
Toimintakate -22 706 564 -21 537 922 -22 795 848 1 257 925 105,8 % 

 

SOSIAALITYÖ TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä  1426 1435 1500 1408 
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä  529 741 600 706 

Sijoitettuna olevat lapset 144 145 160 148 

Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 195 196  210 200 
Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä  232 225  245 259,50 

Palvelukotien asukasmäärä 31.12. 59 58 55 66 
Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 262 405 300 466 

Tulosalueen henkilöstö 129 135 130 

Aikuistyö 
vakinaista 37 

Lastensuojelu 
vakinaista 51 

vammaistyö 40  
Työllistettyjen määrä keskimäärin 1 4 3 8 (rmc) 1 

vammaistyö 
VAMMAISPALVELU      

Palveluasuminen      

Palveluasuminen palvelutaloissa 10 12 16 12 

Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012) 13+2 13+2 14+1 16+2 (3 SHL) 

Palveluasuminen omassa kodissa 23 27 25 28 

Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 8 6 9 14  
(+3Puhdissa) 

Omaishoidon tuki     

Omaishoidontuen saajia yhteensä 59 58 60 67 

18–64-vuotiaita 42 41 42 49 

alle 18-vuotiaita 17 17 18 18 

Henkilökohtainen apu 191 182 190 192 

Kuljetuspalvelut     

Kuljetuspalveluasiakkaita 1246 1286 1200 1261 

josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 1103 1144 1050 1099 

josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 143 142 150 162 
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KEHITYSVAMMAHUOLTO 

Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 175 170 175 174 

Laitoshoidossa 6 1 5 2 

Omaishoidontuen saajia 33 36 35 39 

Asuminen     

Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina) 46 51 51 53 

Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna) 28 28 30 34 

Kinnon asuntola (autettu asuminen) 8 8 8 8 

Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnon asuntolasta) 5 5 5 5 

Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6 
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki 
Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta) 22 26 23 24 

Työtoiminta, Naulan työkeskus     

asiakkaita yhteensä 77 80 80 76 

josta avotyöllistettyjä 24 25 25 25 

 

4.5 Vanhuspalvelut 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 7 128 362 8 086 330 6 941 247 1 145 083 85,8 % 
Myyntituotot 680 305 1 221 087 622 736 598 351 51,0 % 
Maksutuotot 5 551 680 5 449 760 5 315 020 134 740 97,5 % 
Tuet ja avustukset 148 798 82 783 75 970 6 813 91,8 % 
Vuokratuotot 744 702 1 332 500 923 127 409 373 69,3 % 
Muut toimintatuotot 2 877 200 4 392 -4 192 2196,2 % 
Toimintamenot -33 842 356 -32 904 988 -31 910 561 -994 427 97,0 % 
Henkilöstökulut -18 123 573 -16 908 166 -16 974 942 66 776 100,4 % 
Palvelujen ostot -10 644 606 -10 305 851 -9 888 019 -417 832 95,9 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 074 769 -1 013 603 -1 002 821 -10 782 98,9 % 
Avustukset -1 972 602 -2 199 000 -2 079 505 -119 495 94,6 % 
Vuokrat -2 011 147 -2 470 330 -1 946 884 -523 446 78,8 % 
Muut kulut -15 659 -8 038 -18 390 10 352 228,8 % 
Toimintakate -26 713 995 -24 818 658 -24 969 314 150 657 100,6 % 

 

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT  TP 2014 TP 2015 TA 2016  TP 2016 

 
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 
 

 
4153 

 
4212 

 
4266 

 
4244 

 
 
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. 
täyttäneiden osuus ikäluokasta % 
                           Tavoite vuoteen 2017   91-92%  

 
89,62 

 
89,42 

 
90,48 

 
89,8 

 
OMAISHOITO  

    

Omaishoidon tuella hoidettuja yht. 257 306 260 294 

 - 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä 
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 

55 
202 

76 
230 

70 
190 

62 
232 

Kattavuus ao. ikäluokasta (%)  4,86 5,46 4,45 5,51 

Tavoite vuoteen 2017 6-7 % 
 
Kielteiset päätökset 
Hakemuskäsittely keskeytetty 

  
 

11 
4 

 
 

0 

 
 

10 
2 
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT  TP 2014 TP 2015 TA 2016  TP 2016 

 
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka 

    

1. hoitopalkkio          v. 2016  387,49 €/kk 39 83 60 100 

2.                                            464,93 €/kk 66 80 75 91 

3.                                            645,74 €/kk 78 101 100 87 

4.                                            774,98 €/kk 0 1 5 2 

5.                                         1 162,33 €/kk 13 26 20 14 

     
 
KOTIHOITO  

    

Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa saaneiden asiakkaiden 
lukumäärä  
- käyntimäärä 
- tunnit 
- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim. 

 

 
1150 

202 063 

 
1 139 

231 536 
65 615 

 
800 

 
1040 

253064 
78759 

564 
 

Vanhusasiakkaat yht. 1003 1 001 800 976 

- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä 186 184 100 179 

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 817 817 670 797 

  Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 19,67 19,40 15,7 18,78 
Tavoite vuoteen 2017  13-14%     

 
 Vammaisasiakkaat 

 
47 

 
50 

 
0 

 
30 

 Muut (alle 65-v.) 100 88 30 34 

  
Kotiutustiimin asiakasmäärä 
- käyntimäärä 

 
212 

2 900 

 
270 

3910 

 
380 

 
227 

4356 

Arviointiyksikön asiakasmäärä 
 - käyntimäärä (arviontikäynnit+hoitokokoukset) 

238 
238 

151 
151 

280 156 

 
SAS-arviointikäynnit 

  
196 

 
160 

 
253 

 
Kotihoidon tuntihinta  netto 

 
77,94 

 
73,93 

  

     
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht. 
- alle 65-vuotiaat 

888 
18 

868 
16 

900 
20 

762 
14 

 - 65 - 74-vuotiaat 91 93 70 75 

 - 75-vuotta täyttäneet 738 715 795 650 

   Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 17,8 16,97 18,64 15,32 

  
 -Vammaisasiakkaat 

 
41 

 
44 

 

 
15 

 
37 

  
Tukipalveluja saavia asiakkaita 
- ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat) 
- turvapuhelinpalvelussa 
- kauppapalvelussa 
- pyykkipalvelussa 
- saunapalvelussa 
- päiväkeskustoiminnassa 
 
Kotihoidon palveluseteliasiakkaita 
- säännöllisessä 
- tilapäisessä 
 
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht. 
 

 
 

396 
447 

83 
61 
85 

 
 

166 

 
 

321 
483 
105 

51 
83 

123 
 

242 
179 

63 
 

102 

 
 

200 
460 

70 
130 

95 
 
 

240 

 
 

188 
512 
67 
53 
77 

137 
 

149 
140 
20 

 
99 
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT  TP 2014 TP 2015 TA 2016  TP 2016 

 
PERHEHOITO  
-lyhytaikainen perhehoito, asiakkaita 
                                          hoitopäiviä 
 
-osa-aikainen perhehoito, paikkoja 
                                         hoitopäiviä 
 
-jatkuva perhehoito, paikkoja 
                                 hoitopäiviä  
 

  
 

9 
407 

 
1 

 
 

3 
316 

 
 

4 

 
 

7 
366 

 
0 
0 
 

7 
1111 

 
LYHYTAIKAISHOITO (tilanne 31.12.) 
(Kaunisjärvi 26,Kotikaari 12) 
Käyttöaste% 
 

32 

 
 

36 
98,37 

 

36 38 

 
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 
(tilanne 31.12.) 

    

 
- Omat yksiköt:164 

(Mansikkapaikka 45, Kotikaari 37, Linnavuori 46, 
Marttilanmäki 36) 

- Ostopalvelupaikat: 144 + 4 kotikuntalain mukaista 
 

- Palveluseteliasiakkaat  
 

Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)                      
Tavoite vuoteen 2017 6% 

 
Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä 
Käyttöaste yht. 
 

 
288 

 
 
 
 
 
 
 

6,93 
 

107,85 

 
264 

 
 
 
 
 

11 
 

6,53 
 

115,95 
98,13 

 
302 

 
 
 
 
 
 
 

7,07 

 
312 

 
 
 
 
 

18 
 

7,8 
 

112,40 

 
VANHAINKODIT (tilanne 31.12.) 

    

Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito: 
 Kaunisjärvi 94 (joista MRSA-kohortti 13), muut 2 

 
 

Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite 
vuoteen 2017 2-3% 

 
Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä 
Käyttöaste 
 

164 
 
 
 

3,95 
 
 

139,86 

160 
 
 
 

3,80 
 
 

148,00 
93,50 

98 
 
 
 

2,29 

96 
 
 
 

2,26 
 
 

142,32 
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT  TP 2014 TP 2015 TA 2016  TP 2016 

VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN VAKITUINEN 
HENKILÖSTÖ (=vakanssit) 
31.12. 

 
367 

 

 
353 

 

 
352+5 

 
333 

Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen henkilöstö 
/asukas: 
 

    

- Kaunisjärvi (50/81) 0,65 0,66 0,60 0,62 

       MRSA-kohorttiosasto (10/13) 0,71 1,0 0,63 0,77 

- Marttilanmäki (22/34) 0,63 0,63 0,61 0,65 

- Mansikkapaikka (28/45) 0,62 0,62 0,58 0,62 

- Kotikaari (28/49) 0,50 0,57 0,56 0,57 

- Linnavuoren palvelukodit (28/46) 0,54 0,54 0,58 0,61 

- Intervalliyksikkö Kaunisjärvi (17/26)      0,69 0,65  0,65 

 

4.6 Rauman aluesairaala 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 4 701 110 4 743 730 4 291 191 452 539 90,5 % 
Myyntituotot 3 134 960 3 029 120 2 813 875 215 245 92,9 % 
Maksutuotot 1 538 242 1 643 210 1 448 820 194 390 88,2 % 
Tuet ja avustukset 

 
58 400 

 
58 400 

 Vuokratuotot 2 392 
 

2 435 -2 435 
 Muut toimintatuotot 25 516 13 000 26 062 -13 062 200,5 % 

Toimintamenot -20 750 736 -20 241 878 -18 705 470 -1 536 407 92,4 % 
Henkilöstökulut -11 792 748 -11 072 248 -10 287 263 -784 984 92,9 % 
Palvelujen ostot -4 625 383 -4 675 481 -4 339 677 -335 804 92,8 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 615 630 -2 712 939 -2 383 665 -329 273 87,9 % 
Vuokrat -1 680 463 -1 769 730 -1 663 129 -106 601 94,0 % 
Muut kulut -36 512 -11 480 -31 735 20 255 276,4 % 
Toimintakate -16 049 625 -15 498 148 -14 414 279 -1 083 869 93,0 % 

 
 

Avohoitokäynnit TA 2014 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Kirurgian pkl 8600 9568 8950 8000 8204 

Korvatautien pkl 1300 1924 1599 1600 1710 

Naistentautien pkl 1500 1858 1987 1600 1937 

Ihotautien pkl 2000 2679 3157 2500 3513 

Fysioterapia 6300 6555 6197x 6300 - 

Sisätautien pkl 5400 5429 8251 5400 8204 

Endoskopia 1200 1622             1632                   1400 1440 

Lastentautien pkl 2400 2548 3373 2400 2411 

Neurologian pkl - - - - 42** 

Kotisairaala - - 8121 6500 8252 

Vuodeosastohoito (hp:t)      

Kirurgia 7600 6545 4573* 3000  

          km hoitoaika pv  3,66 3,10   

Sisätaudit 7000 6605 5015 4000  
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x ei sisällä T-osastojen fysioterapiapalveluja 

*Leikkausmäärien ja sitä kautta kirurgian vuodeosastopäivien väheneminen ja toisaalta yleislääketieteen 
hoitopäivien lisääntyminen johtuu osittain päivystysasetuksesta; lonkkamurtumapotilaat leikattiin vuoden 2015 
alusta Satakunnan keskussairaalassa ja jatkohoito tapahtui pääosin yleislääketieteen vuodeosastoilla T1 ja T2. 

Klinikkavalmiit päivät (päivät, jolloin potilas ei enää tarvitse sairaalahoitoa mutta jää osastolla, koska 
jatkopaikkaa ei ole) vuodeosastoilla yhteensä 3057. Tämä tarkoittaa, että osastoilla on koko ajan keskimäärin 8,4 
potilasta, jotka eivät terveydentilansa puolesta enää tarvitse sairaalahoitoa. 

**Neurologian pkl –vastaanotto aloitettu syyskuun lopulla 2016 

*** Vuoden 2016 alusta Sairaalaosastot profiloitiin niin, että T1:llä hoidetaan pääsääntöisesti jatkohoitopotilaita 
ja saattohoitopotilaita, T2 keskittyy kuntoutuspotilaiden hoitoon. RC2:n kakkoskerroksessa on vuoden alusta ollut 
14 sisätautien paikkaa ja 13 yleislääketieteen paikkaa ja mm. infektiopotilaat on pyritty keskittämään tälle 
akuuttiosastolle. RC2:n kolmannessa kerroksessa on hoidettu pääasiassa elektiivisiä leikkauspotilaita 0- 20 
paikalla maanantaista perjantaihin.   

  

4.7 Erikoissairaanhoito 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintamenot -37 443 883 -36 162 231 -36 074 746 -87 486 99,8 % 
Henkilöstökulut -1 191 006 -1 103 231 -1 103 231 

 
100,0 % 

Palvelujen ostot -36 252 878 -35 059 000 -34 971 514 -87 486 99,8 % 
Toimintakate -37 443 883 -36 162 231 -36 074 746 -87 486 99,8 % 

 
 
  

          km hoitoaika pv 5,95 5,99 5,80   

Yleislääketiede - - 19216* 18000  14958 

    T1      7458 

           km hoitoaika     18,37*** 

    T2     7507 

           km hoitoaika     23,73*** 

    RC2     3885 

           km hoitoaika     10,55*** 

Leikkaustoimenpiteet 3000 2411 2157* 2400 1840 

joista päiväkirurgiaa 1500  1230        1193           1200 1062 
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Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet 
 
 
  

Avoterveydenhuolto  
Terveydenhuoltolaki 51 §, Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy 
Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen:  
Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla keskimääräinen puhelun jonotusaika oli 3 min. ja 56 sek. 
Hoidontarpeen arvio tehdään samana päivänä. Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla hoitoonpääsyä 
seurataan T3-luvulla (kolmas vapaa aika) V. 2016 keskiarvo kolmanteen vapaaseen lääkärin 
kiireettömään vastaanottoaikaan pääasemalla on ollut 6,7 päivää (vaihteluväli 0-24) ja Lapin 
vastaanotolla 4,6 päivää (vaihteluväli 0-18). Sairaanhoitajan vastaanotolle kiireettömään hoitoon 
pääsyä on seurattu syksyn ajan, hoitoon on päässyt aina sekä pääterveysasemalle että Lapin 
vastaanotolla parin päivän sisällä. 
 
Suun terveydenhuolto  
Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen: 
Suunterveydenhuollossa keskimääräinen puhelun jonotusaika oli 3 min 36 sek ja takaisinsoittoaika 18 
min 42 sek. Puheluihin vastattiin asetusten mukaisesti 5 min. sisällä. T3-aikaa (kolmas vapaa aika 
kiireettömään hoitoon) seurattiin viikoittain ja hoitotakuu toteutui. Kiireettömään suun 
tutkimukseen ja tarkastukseen ei annettu aikoja 1.8.17 alkaen, vaan asiakkaat ohjeistettiin 
soittamaan tammikuussa 2017, jolloin heidät ohjataan pääsääntöisesti uuteen 
toiminnanohjausjärjestelmään (Halssi). Toimintamuutoksesta huolimatta hoitotakuu toteutui. 
 
Sosiaalipalvelut  
Sosiaalihuoltolaki 36 §, Palvelutarpeen arviointi 
 
Lastensuojelun palvelutakuu  
Lastensuojelulaki 26 § 
Seitsemän arkipäivän käsittelyaika toteutuu ja selvitys toteutuu alle kolmessa kuukaudessa. 
 
Toteutuminen: 

Viimeisin tilastointi lastensuojelusta on annettu THL:lle aj. 1.3.-30.9.2016: Kyseisessä jaksossa saapui 
585 lastensuojeluilmoitusta ja kaikkien osalta palvelutakuuta ( max. seitsemän arkipäivän 
käsittelyaikaa ) kyettiin noudattamaan.  Näistä laadittiin määräajassa 57 palvelutarpeen 
arviointia/lastensuojelutarpeen selvitystä ja yhden osalta palvelutakuuaika ylittyi ( selvitys toteutuu 
alle kolmessa kuukaudessa). 

  
Aikuis- ja perhetyön palvelutakuu  
Laki toimeentulotuesta 14a§ 
Toteutuminen: 
Seitsemän arkipäivän käsittelyaika toteutuu 100%. Päätösten teossa on joustettu huomattavassa 
määrin yli ammatti/yksikkörajojen, jotta päätökset on saatu tehtyä aikarajoissa. THL:n ja AVIN 
seuranta oli lokakuussa 2016. Tulos oli 100% kunnossa.  
 
SHL: Palvelutarpeen arviot on pystytty tekemään sosiaalihuoltolain edellyttämässä ajassa.  
 
 
Vammaispalvelun palvelutakuu  
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Vammaispalvelun palvelutakuu  
Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on 
aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.  
Hakemusten käsittelyynottoaikojen palvelutakuuaika ei toteutunut 1.1.–31.12.2016. Hakemusten 
lukumäärä oli 590. Nousua edellisvuodesta oli 200 hakemuksella.  
 
Toteutuminen: 
Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutakuu toteutuu 93,1 %. Keskimääräinen 
käsittelyynottoaika on 3 vuorokautta. Laskua edellisvuodesta oli 4,6 %. 
 
Vanhuspalvelut  
Vanhuspalvelulaki, 18 § 
Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen: 
Vanhuspalvelulain 18§:n mukaan Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin 
kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
päätöksen teosta. 1.7.2016-31.12.2016 ympärivuorokautisen hoidon osalta hoitoon pääsyaika oli 
alle 3 kuukautta 78 asiakkaalla, yli 3 kuukautta 1 asiakkaalla. Muiden iäkkäille henkilöille 
myönnettyjen sosiaalipalvelujen osalta palvelut on myönnetty vanhuspalvelulain 18§:n mukaisesti.  

 
Rauman aluesairaala 
Terveydenhuoltolaki 51 § - 53 §  
Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen:  tilasto otettu 27.10.2016 
  

• Ihotautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 – 3 kk 

• Kirurgian poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk, jonka 
jälkeen toimenpiteeseen n. 1 kk:n kuluttua 

• Kirurgian polikl/ortopedia: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 3 – 4 kk. 
• Ortopedian poliklinikkakäynnin jälkeen odotusaika toimenpiteeseen on 2 – 5 kk. 

• Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 kk. 

• Lastentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk 
• Naistentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk. 
• Sisätautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 2 kk 
• Maha-suolikanavan tähystykset: Odotusaika tähystykseen 3 – 4 kk 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 4 538 537 4 145 374 4 400 497 -255 123 106,2 % 
Myyntituotot 1 319 405 1 179 400 1 170 196 9 204 99,2 % 
Maksutuotot 2 560 376 2 533 500 2 652 457 -118 957 104,7 % 
Tuet ja avustukset 540 841 410 400 450 976 -40 576 109,9 % 
Vuokratuotot 11 437 

 
8 164 -8 164 

 Muut toimintatuotot 106 479 22 075 118 704 -96 629 537,7 % 
Toimintamenot -59 818 402 -59 117 743 -59 175 866 58 123 100,1 % 
Henkilöstökulut -36 617 210 -35 521 886 -35 856 157 334 271 100,9 % 
Palvelujen ostot -11 944 412 -12 043 140 -12 122 617 79 477 100,7 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 214 309 -1 250 260 -1 158 255 -92 005 92,6 % 
Avustukset -3 035 180 -3 305 400 -2 941 998 -363 402 89,0 % 
Vuokrat -6 936 112 -6 920 170 -7 028 914 108 744 101,6 % 
Muut kulut -71 178 -76 887 -67 924 -8 963 88,3 % 
Toimintakate -55 279 865 -54 972 369 -54 775 369 -197 000 99,6 % 

 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa 

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. 
 
Kasvatus- ja opetustoimi on toteuttanut Rauma Tarinaa kehittämällä eri toimintojen prosesseja 
sekä päiväkotien ja oppilaitosten toimintaympäristöä.  
 
Vuoden 2016  tärkeimpiä tila-asioita olivat Lyseon lukion ja Uotilanrinteen peruskoulun muuttojen 
suunnittelu ja organisointi valtuuston päätöksen mukaisesti sekä niihin liittyvien muutostöiden 
toteuttaminen varsinkin Otan koulun tiloissa. Sisäilmaongelmista kärsinyt Uotilanrinteen 
peruskoulu oli sijoitettuna Otan koulun tiloihin lukuvuoden 2015-2016 ja samaan aikaan tiloissa 
tehtiin korjaus- ja muutostöitä. Rauman Lyseon lukio aloitti Otan koulussa elokuussa 2016 ja 
Uotilanrinteen peruskoulu (nyk. Hj. Nortamon peruskoulu) lukiolta vapautuneissa tiloissa. 
Kotitalouden ja käsityön opetus tapahtuu toistaiseksi Opistotalon tiloissa, kunnes uudet tilat 
valmistuvat Aronahteen kiinteistön yhteyteen kansalaisopiston ja musiikkiopiston tilojen kanssa.  
 
Pohjoiskehän koulun suunnittelu on käynnissä ja sen aikataulun mukainen valmistuminen on 
syksyllä 2019.  Pyynpään alueen koulutilat ovat riittämättömät ja esim. iltapäivätoiminta on osittain 
väliaikaisratkaisujen varassa. Tilanahtautta on iltapäivätoiminnassa myös Kourujärvellä. 
 
Sisäilmaan vaikuttaneita tekijöitä on kartoitettu ja remontoitu useissa koulu- ja 
päiväkotikiinteistöissä (näistä tarkemmin kohdassa Riskien hallinta). 
 
Uusien opetussuunnitelmien (OPS2016) laatiminen on ollut mittava valmistelu- ja 
kehittämistehtävä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Uudet suunnitelmat 
hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.6.2016 ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen 
(perusopetuksessa voimaantulo portaittain vuosina 2016-2019). Lasten varhaiskasvatuksen 
suunnitelma (VASU) on työn alla ja uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu kesään 2017 
mennessä ja se otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. 
 
Merkittävänä valmistelutehtävänä on ollut sivistyksen organisaatiomuutos ja siihen liittyvät 
tilamuutokset. Muutto kaupungintalolle toteutuu tammi-helmikuussa 2017 ja toimintasäännön ym. 
valmistelu jatkuu vuoden 2017 puolella. Varhaiskasvatuksen oma organisaatiouudistus hyväksyttiin 
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lautakunnassa 24.5.2016. 
 
Koulujen langattomia verkkoja yhteyksiä on parannettu, ja atk-ja av-hankinnoissa siirryttiin pääosin 
leasing-sopimuksiin. Esiopetukseen ilmoittautumisessa otettiin käyttöön Primuksen Wilma-ohjelma, 
ja lukiossa järjestettiin huhtikuussa sähköisen yo-tutkinnon harjoituskoe. 
 
Talousarviossa oli arvioitu 67.000 euron vähennys henkilöstömenoihin subjektiivisen päivähoito-
oikeuden rajauksesta johtuvana. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksesta päätettiin vuoden 
2017 talousarviokäsittelyssä ja se otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen, joten arvioitua säästöä ei saatu 
vuodelle 2016. Ryhmien suhdeluku päätettiin pitää nykyisellä tasolla. 
 
Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön hoitopaikkatakuu, joka mahdollistaa perheille tietyin 
edellytyksin paluun entiseen hoitopaikkaan hoito- tai vuorotteluvapaan tms. keskeytyksen jälkeen. 
Kesäajan maksuhyvityksellä helpotettiin henkilöstön vuosilomasuunnittelua ja annettiin samalla 
perheille taloudellista etua. 
 
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus keskitettiin kasvatus- ja opetusvirastolle, tavoitteena oikea-
aikainen palveluennakointi ja selkeämpi palveluohjaus.  
 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 1.8.2016 päiväkotihoidon osalta. 
Palvelusetelipäiväkoteja on yhteensä neljä ja palvelusetelin piirissä oli lapsia joulukuussa yhteensä 
176.  Palvelusetelin käyttö alkoi arvioitua hitaammin ja palvelusetelin arvioitua vähäisempi käyttö 
näkyi varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioitua suurempana toteutumana, joka kuitenkin 
saatiin osittain katettua palveluseteliin varatuista määrärahoista sekä varhaiskasvatuksen arvioitua 
suuremmista asiakasmaksutuotoista. 
 
Varhaiskasvatuksessa otettiin 1.11.2016 käyttöön sähköiset asiakaskirjaukset, jotka ovat pohjana 
tulevalle tuntiperusteiselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulle. Uusi laki varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista hyväksyttiin joulukuussa 2016 ja laki tulee voimaan 1.3.2017.  Varattuihin 
tunteihin perustuvia maksuja valmistellaan kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistettavaksi 
helmikuun 2017 kokoukseen. 
 

 
Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta. 
 

Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate toteutui 99,6 %, mutta kaupunginhallituksen asettama 98 %:n 
toimintamenokatto ei toteutunut.  
 
Talkoovapailla ja lomautuksilla saatiin henkilöstömenosäästöjä, mutta toisaalta toimintamenot kasvoivat 
arvioitua suuremmiksi seuraavista syistä: 
 
Turvapaikanhakijoiden tulo Raumalle ei ollut ennakoitavissa ja ryhmiä jouduttiin perustamaan yli 
talousarviossa arvioidun. Lukioon valmistava koulutus (LUVA-koulutus) käynnistettiin syksyllä 2016. 
 
Työllistämistuen väheneminen lisäsi henkilöstömenoja. Tämä näkyi erityisesti koululaisten 
iltapäivätoiminnassa, jossa henkilöstömenot ylittivät talousarvion noin 128.000 eurolla. Lisämenoja 
iltapäivätoiminnassa aiheutti myös lapsilukumäärän ja erityistä tukea tarvitsevien lasten lukumäärän lisäys 
syksystä alkaen. 
 
Toimintakuluja kertyi 100,1 % eli noin 58.000 euroa yli talousarvion. Toimintatuotot toteutuivat 106 % eli 
noin 255.000 euroa yli talousarvion. Suurimpana tuloeränä olivat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 
(päivähoitomaksut) 2,4 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstökulut olivat 61 % toimintakuluista, ja ne ylittivät talousarvion 334.000 eurolla (ylitys 
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varhaiskasvatuksen tulosalueella). Henkilöstökulujen ylittyminen varhaiskasvatuksen tulosalueella selittyy 
palvelusetelin arvioitua hitaammasta käyttöönotosta. Henkilöstökulujen toteutumaprosenttia kasvatti 
omalta osaltaan myös hankkeiden ja projektien henkilöstömenot, joihin on vastaavasti tulopuolella 
valtionavustusta noin 40.000 euroa yli talousarvion.  
 
Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 79.000 eurolla. Kotikuntakorvausmenot toteutuvat noin 264.000 
euroa arvioitua suurempina. Tämä johtuu oppilaskohtaisen hinnan korotuksesta, josta ei ollut tietoa vielä 
talousarvion laadintavaiheessa. 
 
Vuokrakulut ylittivät talousarvion noin 109.000 eurolla (sisäisten vuokrien ylitys 116.000 euroa).  
 
Tiliryhmien Aineet, tarvikkeet ja tavarat, Avustukset ja Muut kulut (tot% 88-93) kohdalla toteutui 
talousarvion 98 %:n toimintamenokatto. 
 

 
 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Henkilöstösäästöjen todentaminen  
 
Eläkkeelle siirtyi 21 henkilöä. 8 vakanssia jäi täyttämättä (3 lukiolla ja 4 perhepäivähoidossa), 4 täytettiin 
vakituisesti ja 9 määräaikaisesti. Laskennallinen säästö 35.000 euron vuosikustannuksen mukaan 280.000 
euroa. 
 
Talkoovapaita piti yhteensä 652 henkilöä, joista kertyi yhteensä 3996 päivää, jolloin laskennallinen säästö 
80 euron päivähinnan mukaan yhteensä noin 320.000 euroa.  
 
Lomautettuina oli 103 henkilöä, ja lomautuspäiviä oli yhteensä 464, jolloin laskennallinen säästö 100 euron 
päivähinnan mukaan yhteensä noin 46.000 euroa.  
 
Edellä esitetyistä henkilöstösäästöistä huolimatta kasvatuksen ja opetuksen henkilöstökulut toteutuivat 
101 % eli 334.271 euroa yli talousarvion.  
 
Henkilöstökulut ylittyivät varhaiskasvatuksen tulosalueella, johtuen osittain palvelusetelin arvioitua 
hitaammasta käyttöönotosta (henkilöstökulujen ylitys saatiin osittain katettua palvelusetelimäärärahojen 
vähäisemmästä käytöstä ja päivähoitomaksujen arvioitua suuremmasta kertymästä). Henkilöstökulujen 
ylitystä aiheutui myös turvapaikanhakijoille (arvioitua suurempi määrä) järjestettävistä päivähoito-, 
esiopetus- ja opetuspalveluista. Vuoden 2016 talousarviota rasitti myös omalta osaltaan noin 280.000 
euron kohdistamaton henkilöstömenosäästö (edellisestä vuodesta jäänyttä). 
 

 
Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Pysyvät rakenteelliset säästöt 
Varhaiskasvatuksen lapsimäärässä ja perusopetuksen oppilasmäärässä ei ole tapahtunut vähennystä, joten 
pysyvien rakenteellisten säästöjen syntyminen ei ole juurikaan mahdollista kun otetaan huomioon 
varhaiskasvatuksen lakisääteiset ryhmäkoot ja perusopetuksen kohtuulliset luokkakoot sekä henkilöstön 
jaksaminen ja turvalliset ja terveelliset kasvu- ja oppimisympäristöt. 
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Varhaiskasvatuksen puolella lisää menopaineita tuovat vuorohoidon lisääntyvä kysyntä, ja perusopetuksen 
puolella valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppilaiden tarvitsemat tukitoimet. 
 
Turvalliset ja terveelliset kasvu- ja oppimisympäristöt eli kiinteistöjen kunto vaatii tulevinakin vuosina 
merkittäviä rahallisia panostuksia. 
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 
 
Kiinteistöjen kunto ja siitä johtuvat riskit. 

 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   

Rakennusten kunto ja sisäilmaongelmat 
 
Varhaiskasvatus 
Päätös huonosta sisäilmasta kärsivien Lensun ja Syväraumanpäiväkotien  sulkemisesta toi helpotusta 
tiloissa toimivien lasten ja henkilöstön tilanteeseen.  
 
Lensun päiväkodille korvaavat tilat löytyivät Uotilan terveysasemalta 1.2.2016 alkaen.Muutto aiheutti 
ennakoimattomia menoja varhaiskasvatuksen 2016 budjettiin. 
 
Syvärauman päiväkodin huonoon tilanteeseen saatiin korvaava palveluvaihtoehto yksityisestä, 
liikuntapainotteisesta Touhula –päiväkodista, joka rakennutti uuden päiväkodin Tuomistonkadulle ja aloitti 
päiväkotitoiminnan Raumalla 1.8.2016 alkaen.  
 
Tuotannollisista ja taloudellisista syitä päätettiin luopua Sateenkaaren ryhmäperhepäivähoidosta 1.8.2016 
alkaen. Päiväkoti toimi vuokratiloissa, joissa oli kärsitty huonosta ilmanvaihdosta. Korvaavaa tilaa ei 
hankittu, vaan lapset hajautettiin olemassa oleviin päivähoitoyksiköihin. 
 
Uudenlahden päiväkodin alakerrassa todettiin pieni kosteusvaurio, joka vaikutti sisäilman puhtauteen.  
Tilaan tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet talotoimen johdolla. 
 
Perusopetus 
Pyynpään alueen koulutilat ovat riittämättömät ja esim. iltapäivätoiminta on osittain väliaikaisratkaisujen 
varassa. Lisätilan saaminen on välttämätöntä. 
 
Kourujärven iltapäivätoiminta toimii tilanahtaudessa ja vaatii lisätiloja. 
 
Henkilöstön ja oppilaiden sisäilmaan liittyvää oireilua on todettu ja joissakin tapauksissa on henkilöstöä 
sijoitettu uusiin yksiköihin (Nanu, Kortela, Hj. Nortamon peruskoulu, Syvärauman koulu). 
 
Sisäilmaan vaikuttaneita tekijöitä on esimerkiksi kartoitettu ja remontoitu Nanun koulun A-siivessä sekä Hj. 
Nortamon peruskoulussa. 
 
Lukio 
Nanun peruskoulun sisäilma- ja tilanpuuteongelmien takia perusopetuksen käyttöön annettiin lukion 
luokkatiloja (Nummenvahe 5) kaikkiaan 4 kpl. 
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Tiukentuneen kuntatalouden haasteet palvelujen tuottamisessa 
 
Varhaiskasvatus 
Kaupungin päätös henkilöstön lomauttamisesta tai talkoovapaiden pitämisestä ei voinut olla näkymättä 
varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen puolella henkilöstö tarttui pääsääntöisesti talkoovapaisiin, 
joita kertyi vuoden aikana yhteensä 2191 päivää. Talkoovapaiden suunnittelu ja varhaiskasvatuspalvelun 
tarjoaminen oli haasteellinen yhdistelmä. 
 
Varhaiskasvatuksen haasteena on edelleen palvelun kysynnän ja tarjonnan alueellinen epätasapaino sekä 
vuorohoidon kysynnän lisääntyminen. Raumalle sijoitetun vastaanottokeskuksen myötä myös 
pakolaislasten lisääntynyt määrä aiheutti haasteita esiopetuspaikkojen löytymiselle. 
 
Perusopetus 
Turvapaikanhakijoiden tulo Raumalle joulukuussa 2015, tammikuussa 2016, elokuussa 2016 ja 
marraskuussa 2016 ei ollut ennakoitavissa: 

- Nanun kouluun toinen perusopetukseen valmistava ryhmä tammikuussa 2016 sekä 
koulunkäynninohjaajan rekrytointi 

- Nanun kouluun lisää valmistavan opetuksen oppilaita elokuussa 2016, jolloin palkattiin kolmas 
valmistavan opetuksen opettaja 

- uusien perusopetukseen valmistavien ryhmien perustaminen Merirauman kouluun sekä 
Raumanmeren peruskouluun helmikuussa 2016  

- suomi toisena kielenä –opetus vaatii lisäresurssia tulevina vuosina kasvaneen 
maahanmuuttajaoppilaiden määrän myötä 

 
Tuntikehyksen niukkuus ja sitä kautta jakotuntien vähyys on kasvattanut ryhmäkokoja erityisesti taide- ja 
taitoaineissa sekä kielten opiskelussa. 
 
Henkilöstön talkoovapaat ja lomautukset syyslukukauden alussa vaikeuttivat huomattavasti koulutyön 
järjestämistä. Oppilaiden opetus järjestettiin osin isoissa ryhmissä, mutta opetus järjestettiin 
opetussuunnitelman mukaisesti.  
 
Kaupunkiväestö jakautuu palvelujen järjestämisen kannalta hyvin epätasapainoisesti. Yhdenvertaisten 
palvelujen tuottaminen vaativaa, koska pohjoisen kaupunginosan tilat ovat täynnä ja ahtaat. Palvelujen 
kysyntä on suurta. Samaan aikaan eteläisissä osissa on vähän oppilaita ja eikä palvelujen järjestäminen 
pienelle oppilasmäärälle ole taloudellisesti kannattavaa.  
 
Vaativan erityisen tuen oppilasmäärä on kasvanut ja opetuksen sekä iltapäivätoiminnan järjestäminen 
vaatii resurssia aikaisempia vuosia enemmän.  
 
Lukio 
Lukion henkilöstö sitoutui 93 %:sti kaupunkityönantajan esittämään vaihtoehtoon kuuden palkattoman 
talkoovapaapäivän pitämisestä.  
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN  
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
704100 Peruskoulun hankinnat -75 000 0 -75 000 -77 019,74 102,7 
704140 Lukion hankinnat -75 000 0 -75 000 -36 565,00 48,8 

 
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -113 584,74 75,7 

 

Peruskoulujen kalustohankinnat sisältävät Uotilanrinteen  Aronahteelle muuttoon liittyviä hankintoja 
ja lukion kalustohankinnat lukion Otan kouluun siirtymiseen liittyviä hankintoja. Lukion osalta 
määrärahaa jäi käyttämättä 38.435 euroa ja peruskoulujen osalta määräraha ylittyi 2.201 eurolla. 

 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

VARHAISKASVATUS 
 
Päivähoito 
Hoitopaikkatakuu hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 12.1.2016 ja se astui voimaan 1.2.2016. 
Hoitopaikkatakuu on kunnallista päivähoitoa koskeva uudistus. Mikäli perhe haluaa keskeyttää lapsen 
päivähoidon esim. hoito- tai vuorotteluvapaan tms. syyn vuoksi, voi lapsi hoitopaikkatakuun avulla palata 
entiseen hoitopaikkaansa. Takuu koskee päiväkotihoitoa ja mahdollisuuksien mukaan myös 
ryhmäperhepäivähoitoa ja perhepäivähoitoa. Hoitopaikkatakuun ehtona on, että lapsi on pois 
päivähoidosta vähintään 4 kuukautta ja että paluu päivähoitoon tapahtuu elo-syyskuun aikana. 

 
Päivähoidon kesäajan maksuhyvitys hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 12.1.2016. 
Päivähoitomaksua ei peritä heinäkuulta, jos lapsi on koko heinäkuun poissa hoidosta, riippumatta siitä 
koska hoitosuhde on alkanut. Päätös on monen päivähoitoa aloittavan lapsiperheen etu ja helpottaa 
suuren henkilöstömäärän vuosilomasuunnittelua, joka on sovittu pidettäväksi pääsääntöisesti koulujen 
loma-aikoina. 
 
Uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia valmisteltiin eduskunnassa pitkään ja päätös asiasta saatiin 
12.12.2016,jokasaatettiin presidentin hyväksyttäväksi29.12.2016. Laki astuu voimaan 1.3.2017. Tätä asiaa 
ennakoiden siirryimme ottamaan asiakaskirjauksissa käyttöön sähköisen kirjaamisen tag-tunnisteilla 
1.11.2016 alkaen.  Perheet kirjaavat itse lapset sisään ja ulos mobiilin avulla. Tuntiperusteinen 
asiakasmaksu on valmistelun alla. 
 
Esiopetus 
Esiopetuksen osoittamisen perusteet hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 12.1.2016.  
Kunta osoittaa esiopetukseen oikeutetulle oppilaalle esiopetuksen järjestämispaikan. Esiopetuspaikka voi 
olla kunnallinen tai yksityinen päiväkoti tai koulu. 
 
Tammikuussa 2016 esiopetuksen ilmoittautumisprosessiin otettiin käyttöön Priimuksen Wilma–ohjelma. 
Ohjelma tulee toimimaan apuna viestinnässä esiopetuksesta kotiin ja myös tietojen siirrossa 
esiopetuksesta perusopetukseen. 
 
Esiopetuksen uudistettu opetussuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.6.2016 ja se 
otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. 
 
Avoin varhaiskasvatus ja päivähoito 
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan laajentamisen suunnitelmaa valmisteltiin 
varhaiskasvatusorganisaation sisällä, ennakoiden eduskunnan esittämän subjektiivisen päivähoito-
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oikeuden rajaamista. Eduskunta hyväksyi 15.12.2015 varhaiskasvatuslain muutoksen (HE 80/2015). 
Lakimuutos astui voimaan 1.8.2016. Raumalla päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta 
tehtiin kaupunginvaltuustossa 28.11.2016, vuoden 2017 talousarviosuunnittelun yhteydessä. Rajaus astuu 
voimaan 1.8.2017 alkaen.  Ryhmän suhdeluku yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä pidetään nykyisellä tasolla 
1/7 (1 kasvattaja/ 7 lasta). 
 
Kesällä 2016 avoimen varhaiskasvatuksen kesäleikkikentät toimivat yhdellätoista (11) leikkikentällä 6.6 -
1.7.2016 välisenä aikana eri puolilla kaupunkia. Päiväkoti Sinilinnussa oli perhepuisto- ja 
picnicpihatoimintaa 2.6 -23.6.2016 välisenä aikana. Kipparinpuisto ja liikennepuisto olivat auki 6.6 – 
7.8.2016 välisenä aikana ja liikennepuisto myös viikonloppuisin. Kipparinpuisto ja liikennepuisto olivat 
suosittuja, myös kesäkauden perhematkailijat ovat löytäneet paikan. 
 
Yksityinen päivähoito 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä päätettiin lakkauttaa yksityisen päiväkotihoidon osalta 1.8.2016 alkaen 
(kasvatus- ja opetuslautakunta 12.1.2016), palvelusetelijärjestelmän astuttua tukemaan toimintaa. Kevään 
2016 aikana perehdytettiin yksityisten päiväkotien esimiehet palvelusetelin sääntökirjan sisältöön.  
 
Alkuvuodesta 2016 Touhula -päiväkoti aloitti rakennusprojektin Syvärauman-
kaupunginosaanTuomistonkadulle.Rakennusprojektin viivästyttyä päiväkoti oli vuokralla entisen 
Syvärauman päiväkodin tiloissa1.8-31.9.2016 välisen ajan. Uusi päiväkoti avasi ovensa 1.10.2016. 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 19.4.2016 tehtiin päätös yksityisiltä päiväkodeilta ostettavan 
esiopetuksen hankintatavan muutoksesta ja uudesta esiopetushinnasta ja laskutustavan muutoksesta 
sovittiin 1.8.2016 alkaen. Muutos sisältyy osaltaan palvelusetelijärjestelmään siirtymisestä. Lisäksi 
lautakunnan päätöksellä uudistettiin yksityisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon sopimus 
kuntalisän maksamisesta. Sopimus hoidettiin Kansaneläkelaitoksen kautta ja se tuli voimaan 1.8.016 
alkaen.  
 
Koulutus ja kehittäminen 
Koko varhaiskasvatuskentän toiminnan keskeisenä teemana oli osallisuus, lisäksi kaikille päiväkodeille 
järjestettiin toiminnallisia taidekasvatuskoulutuksia.  
 
Rauman kaupungin esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke eteni suunnitellusti ja se oli osa 
uudistettavan esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessia. Esiopetussuunnitelmaprosessiin osallistuivat 
esiopetuksessa olevat lapset, heidän vanhempansa, henkilöstö ja yhteistyökumppanit. Prosessi 
vaiheistettiin seuraavasti: suunnittelu, osallistaminen, aineiston kokoaminen ja opetussuunnitelman 
jalkauttaminen. Ytimessä on ollut eri toimijoiden sitouttaminen esiopetuksen opetussuunnitelma-
työskentelyyn esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014-asiakirjan hengen mukaisesti. 
 
Esiopetussuunnitelman jalkauttamisen tueksi palkattiin projektityöntekijä 1.8 -31.12.2016 väliseksi ajaksi. 
Tämä mahdollistui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin 
kehittämishankerahalla. Hankerahasta esiopetuksen osuus oli 58 500 euroa, josta omarahoitusosuus oli 
30% (17 400 euroa). 
 
Lasten varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) oli Opetushallituksessa uudistuksen alla ja sen seurauksena 
myös kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat piti uudistaa. Raumalla prosessi aloitettiin keväällä 2016 
yhteistyössä yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. Uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma 
valmistuu kesään 2017 mennessä ja se otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Vasu -prosessin tueksi haettiin 
hankerahaa opetushallitukselta.  Hankerahaa myönnettiin 68 000 euroa, josta omavastuuosuus oli 30% ( 
20 400 euroa). Osallistavassa”Leikin voima” -hankkeessa korostuu pedagogiikan kehittäminen ja 
johtajuuden vahvistaminen.  
 
Hallinto 
Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus saatiin päätökseen ja se hyväksyttiin kasvatus- ja 
opetuslautakunnassa 24.5.2016. Samalla päivitettiin koko kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö.  
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Varhaiskasvatuksen sisäistä organisaatiomuutosta valmisteltiin joulukuusta 2014 lähtien yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa. Organisaatiouudistus astui voimaan 1.8.2016. Muutoksen 
tavoitteena on Rauma Tarinan ja uuden sukupolven organisaation mukainen organisaatio, jossa on 
tehokas, taloudellinen ja tuottavuudeltaan parempi päätöksentekoprosessi.  
 
Varhaiskasvatuksen palvelukenttä on laajentunut ja monimuotoistunut viimeisten vuosien aikana, jonka 
vuoksi asiakkailla ei ole tarkkaa tietoa kaikista varhaiskasvatuksen palveluista. Asiakkaan kannalta 
tavoitteena on oikea-aikainen palveluennakointi, selkeämpi palveluohjaus, jossa asiakas ohjataan 
tarvitsemansa palvelun piirin. Palveluohjauksessa valmistellaan päätökset sekä hoidetaan asiakkaan 
hakemus aina palvelun aloittamiseen asti, jonka jälkeen asiakas siirtyy sisäiseen palveluohjaukseen 
päivähoitopalvelun sisällä. Keskeisenä elementtinä valmistelussa on ollut osallisuuden vahvistaminen, niin 
lasten, perheiden, henkilöstön kuin johtamisenkin osalta. 
 
PERUSOPETUS 
 
Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016, siten, että luvut 1-12 koskevat koko perusopetusta ja 
oppiainekohtaiset perusteet vuosiluokkia 1-6. Oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt tulevat vuosiluokilla 
voimaan portaittain vuosina 2017-2019. Opetussuunnitelmaan liittyviä suunnitelmia on työstetty 
yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 
 
Koulutuksellisen tasa-arvon sekä koulujen toimintakulttuurin kehittämistoiminta mahdollisti 
asiantuntijaluennoitsijoiden saamisen henkilöstön koulutustilaisuuksiin mm. oppilaskuntatoiminnan 
kehittäminen ja oppimisen arviointi. Syyslukukauden koulutusaiheina olivat mm. toiminnallinen ruotsin 
kielen opettaminen alakouluissa sekä arviointiosaamisen syventäminen. Hyvän vastaanoton sai robotiikan 
ja ohjelmoinnin koulutus joulukuussa. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan pedagogiikan osaamista 
voitiin jatkaa Ict-hankerahalla omassa työyhteisössä.  
 
Kulttuuriopetussuunnitelmaa työstettiin eri sidosryhmien kanssa ja se valmistui loppuvuodesta 2016. 
 
Koulujen langattomia verkkoyhteyksiä parannettiin vuoden aikana huomattavasti ja työtä on jatkettava 
seuraavinakin vuosina. Leasing-sopimuksella hankittiin oppilaskäyttöön yli 500 hybridilaitetta. 
 
Iltapäivätoiminnassa oli syyslukukaudella yli 500 lasta. Toimintaa joudutaan järjestämään puutteellisissa 
tiloissa erityisesti Kourujärvellä ja Pyynpäässä, jossa ei ryhmällä ole omaa toimitilaa, mikä vaikeuttaa 
toiminnan sujuvaa järjestämistä.  
 
Kesäkerhoja 1.-2. –luokkalaisille järjestettiin Pyynpäässä ja Kourujärvellä kesäkuun ajan ja mukana oli 
lapsia 130. Toiminta on vakiintunut ja se on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi.  
 
Yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa järjestettiin Pölläkarissa kahdeksan leiriä kesä-
heinäkuun aikana. Lapsia leirillä oli keskimäärin 48.  
 
Joulukuussa tarjottiin mahdollisuutta koulun loman aikana kerhotoimintaa, mutta kysyntä oli ennakoitua 
vähäisempää.  
 
Hyvän vuorovaikutuksen ylläpitäminen henkilöstön keskuudessa on ollut hetkittäin vaikeaa talkoovapaiden 
sekä lomautussuunnitelmien vuoksi.  
 
LUKIO 
 
Lukion opetussuunnitelma valmistui kevätlukukauden 2016 aikana, se hyväksyttiin kasvatus- ja 
opetuslautakunnan kokouksessa 21.6.2016 ( § 56) ja sen käyttöönottopäivämäärä on Opetushallituksen 
määräyksen mukainen eli 1.8.2016 alkaen. 
 
Lukiossa järjestettiin sähköisen yo-tutkinnon harjoituskoe 6.4.2016 kuten kaikissa muissakin Suomen 
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lukioissa. 
 
Kevätlukukaudella 2016 lukion henkilökunta valmistautui muuttoon uuteen osoitteeseen Urheilukatu 22. 
Ensimmäiset muuttokuormat voitiin siirtää toukokuussa 2016 ja muutto jatkui kesäkuun 2016 aikana. 
 
Hallinto muutti uusiin tiloihinsa vielä kesken olevan työmaan alueelle 2.8. ja varsinainen muiden 
kalusteiden muutto tapahtui 9.8.2016. Henkilöstön suunnittelukokous pidettiin 10.8. ja opiskelijat 
aloittivat koulunsa perjantaina 12.8.2016. 
 
Lokakuun loppuun asti lukion toiminnat tukeutuivat peruskoulun väistötiloina toimineisiin parakkeihin. Ns. 
Otan C-osan valmistumisen jälkeen opiskeluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja kuraattori pääsivät 
muuttamaan C-osan uudistuneisiin tiloihin samalla kun opettajien työhuone, yksi luokkatila ja kaksi 
neuvotteluhuonetta voitiin ottaa käyttöön. Samoin voitiin ottaa käyttöön myös henkilökunnan sosiaalitilat 
suihkuineen ja vaatesäilytyskaappeineen. Myös katettu aulatila (opiskelijoiden nimeämä ”tunneli”) otettiin 
samalla käyttöön. 
 
Lukion uusi kiinteistö ja siihen liittyvää tekniikkaa otettiin syksyn mittaan käyttöön, tekniikan asennuksia 
viimeisteltiin ja irtaimisto alkoi vähitellen löytää oikean paikkansa. 
 
Rauman Lyseon lukio hyväksyttiin valtakunnalliseen, Opetushallituksen aloitteesta perustettavaan 
kehittämishankkeeseen ”Uusi lukio, uskalla kokeilla”. Rauman Lyseon lukion hankkeen nimenä on 
”Raumlaine ja meri”. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus, 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin Suomalaisen Yhteislyseon lukio, Suomen Ympäristökeskus, 
Teknologiakeskus, Meriteknologia ry, Steerprop ja Rolls Royce. Hankkeen avulla kehitetään mm. toisen ja 
kolmannen koulutusasteen välistä yhteistyötä. Samalla projektin yhteydessä toteutetaan lukion uuden 
opetussuunnitelman ns. teemaopintojen kursseja, joiden on tarkoitus olla oppiainerajat ylittäviä kursseja. 
 
Maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarkoitettu ns. LUVA-koulutus (lukioon valmistava koulutus) 
käynnistettiin Rauman Lyseon lukiossa syksyllä 2016. Koulutukseen osallistui 22 opiskelijaa Iranista, 
Irakista, Afganistanista, Puolasta ja Bulgariasta. Osa joutui lopettamaan koulutuksensa muualle siirtymisen 
takia. Kolmannen jakson alussa (28.11.2016) otettiin lisää 5 opiskelijaa lähteneiden tilalle. 
 
 

Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

Sanalliset selvitykset toimenpiteiden toteuttamistilanteesta edellä olevissa teksteissä. 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016(enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä. 
2. Kasvatus- ja opetustoimessa on painopisteenä hyvän vuorovaikutuksen 

kehittäminen ja osallisuuden lisääminen, jotka parantavat yhteisöllisyyttä. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Koulutusraporteista koulutukseen osallistumistiedot 
2. Tyhy-kysely 
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Linjanveto Tavoite 

Palveleva 
rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Kehitetään asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kasvatus- ja opetuspalveluissa 
2. Kehitetäänalueellisia kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkoja 
3. Yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa laaditaan osana 

opetussuunnitelman uudistamista Rauman kaupungin perusopetuksen 
kulttuuriopetussuunnitelma 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Asiakastyytyväisyyskyselyt 
2. Palveluverkkosuunnitelmien toteutuminen 
3. Valmis kulttuuriopetussuunnitelma 

Linjanveto Tavoite 
Yritysten kasvun 

mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Tavoitteellisuuteen kasvattaminen kaikilla kasvatuksen ja opetuksen tasoilla. 
2. Järjestetään yritystoimintaa tukevia palveluja. 

 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Opetussuunnitelman toteutuminen, oppilas- ja opiskelija-arviointi 
2. Yrittäjyystoimintaa tukevien palvelujen toteutuminen (vuorohoito, iltapäivätoiminta) 

 
Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Ylläpidetään taloudellisten resurssien puitteissa mahdollisimman vahvat 

kasvatuksen ja opetuksen peruspalvelut. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Asiakastyytyväisyyskyselyt 
2. Vertailutiedot  

 
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Pidetään yllä turvallista ja terveellistä kasvu- ja oppimisympäristöä yhteistyössä 

muiden hallintokuntien kanssa. 
2. Toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Terveyttä ja turvallisuutta edistäneet toimenpiteet 
2. Kestävää kehitystä edistäneet toimenpiteet 

 
Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Toimitaan kustannustietoisesti ja resursseja järkevästi hyödyntäen. 
2. Seurataan tehokkaasti taloutta ja toimintaa ja reagoidaan pikaisesti mahdollisiin 

poikkeamiin. 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Kuukausi- ja puolivuotisraportit, toteutumaennusteet, tilinpäätöstiedot 
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5.1 Talous- ja hallintopalvelut 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 16 808   8 557 -8 557   
Myyntituotot 380 

    Tuet ja avustukset 16 277 
 

8 085 -8 085 
 Muut toimintatuotot 151 

 
472 -472 

 Toimintamenot -538 237 -605 644 -527 355 -78 288 87,1 % 
Henkilöstökulut -459 347 -503 014 -465 864 -37 150 92,6 % 
Palvelujen ostot -35 673 -55 270 -30 171 -25 099 54,6 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 397 -26 400 -10 079 -16 321 38,2 % 
Vuokrat -20 493 -20 960 -19 944 -1 016 95,2 % 
Muut kulut -2 328 

 
-1 298 1 298 

 Toimintakate -521 429 -605 644 -518 799 -86 845 85,7 % 
 

5.2 Varhaiskasvatus 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 2 514 862 2 386 441 2 527 987 -141 546 105,9 % 
Myyntituotot 70 682 29 800 55 394 -25 594 185,9 % 
Maksutuotot 2 332 817 2 300 000 2 404 010 -104 010 104,5 % 
Tuet ja avustukset 96 898 54 961 55 949 -988 101,8 % 
Vuokratuotot 411 

 
878 -878 

 Muut toimintatuotot 14 053 1 679 11 756 -10 077 700,0 % 
Toimintamenot -21 271 321 -20 934 967 -20 965 181 30 214 100,1 % 
Henkilöstökulut -13 479 681 -12 781 458 -13 391 249 609 791 104,8 % 
Palvelujen ostot -3 068 946 -3 095 300 -3 017 465 -77 835 97,5 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -265 021 -331 240 -252 583 -78 657 76,3 % 
Avustukset -2 960 660 -3 230 000 -2 867 568 -362 432 88,8 % 
Vuokrat -1 473 381 -1 466 280 -1 407 089 -59 191 96,0 % 
Muut kulut -23 631 -30 689 -29 227 -1 463 95,2 % 
Toimintakate -18 756 458 -18 548 527 -18 437 194 -111 333 99,4 % 

 

 

 

VARHAISKASVATUS

TP 2014 TP 2015 TA 2016

toukokuu  2016 marraskuu 2016 keskiarvo 2016

Päiväkodit (pl. vuorohoito) 960 1 134 1 111 1 111 1 013 1 062
Ryhmäperhepäiväkodit 48 44 44 68 48 58
Perhepäiväkodit 195 190 196 172 153 163
Vuorohoito 260 186 159 190 194 192
Koululaiset 12 4 4 13 4 9
YHTEENSÄ 1 498 1 558 1 514 1 554 1 412 1 483
TP2016 ja TP2015 luvut eivät ole vertailukelpoisia suhteessa TP2014 lukuihin, 2015 alkaen vuorohoitoon on laskettu vain Nummi ja Rinkeli

Esiopetuksessa olevat lapset yhteensä

syksy kevät syksy kevät

lukukausi 2015-2016 398 28 426
lukukausi 2016-2017 396 50 446

TP 2016

Rakenteellinen paikkaluku

kunnalliset yksityiset päiväkodit
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Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa päivähoidossa

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2014 TP 2015 TP 2016

904 1031 966 141 856 155 009 159 529 157 150 165
alle 3-v. 138 170 160

3-5 v. 587 626 578

6-7 v. 179 235 228

49 51 35 10 069 9 975 7 951 205 196 227
alle 3-v. 17 18 14

3-5 v. 31 33 21

6-7 v. 1

178 165 147 29 077 25 427 23 347 163 154 159
alle 3-v. 80 73 69

3-5 v. 98 91 78

6-7 v. 0 1 0

246 171 188 35 585 26 142 28 068 145 153 149
alle 3-v. 52 37 40

3-5 v. 130 81 105

6-7 v. 64 53 43

11 5 4 857 764 175 78 153 44

1388 1423 1340 217 444 217 317 219 070 157 153 163

Vuorohoito käsittää Nummen ja Rinkelin päivähoidon.
Perhepäivähoidon varahoidon lapset mukana perhepäivähoidon luvussa, mutta lasten hoitopäivät sisältyvät ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivälukuihin.

päiväkodit (pl. vuorohoito)

Lapsia hoidossa 31.12. Hoitopäiviä yht. /v Hoitopv/lapsi/vPäivähoito

Kunnalliset hoitopaikat 

Kunnalliset hoitopaikat yht.

ryhmäperheph (pl vuoroh)

perheph

vuorohoito

koululaiset

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja tuki €/lapsi

Tukimuoto

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Yksityisen hoidon tuki 186 190 145 163 166 163
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 179 177 130 211 215 214
Kotihoidon tuki 614 578 522 267 277 277
Osittainen hoitoraha 35 44 48 99 99 98
Joustava hoitoraha 40 53 43 188 185 183

Palveluseteli otettu käyttöön 1.8.2016:

Palveluseteli 2016:

lapset €/lapsi/kk

elokuu 132 491
syyskuu 152 526
lokakuu 167 531
marraskuu 176 534
joulukuu 176 531

Lapset (kk:n keskiarvo) Tuki €/lapsi/kk
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5.3 Peruskoulut 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 1 948 268 1 732 194 1 850 733 -118 539 106,8 % 
Myyntituotot 1 211 433 1 135 900 1 110 371 25 529 97,8 % 
Maksutuotot 225 378 233 500 248 447 -14 947 106,4 % 
Tuet ja avustukset 418 655 355 439 386 942 -31 504 108,9 % 
Vuokratuotot 9 513 

 
6 389 -6 389 

 Muut toimintatuotot 83 288 7 355 98 583 -91 228 1340,4 % 
Toimintamenot -33 336 116 -33 142 802 -33 470 634 327 832 101,0 % 
Henkilöstökulut -19 170 168 -18 862 324 -18 837 067 -25 257 99,9 % 
Palvelujen ostot -8 296 343 -8 315 650 -8 500 500 184 850 102,2 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -901 385 -831 340 -832 102 762 100,1 % 
Avustukset -74 520 -74 700 -74 430 -270 99,6 % 
Vuokrat -4 848 883 -5 013 030 -5 189 571 176 541 103,5 % 
Muut kulut -44 817 -45 758 -36 964 -8 794 80,8 % 
Toimintakate -31 387 848 -31 410 608 -31 619 901 209 293 100,7 % 

 

 

 

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain ja palveluraha €/vuosi

Tukimuoto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016

Yks i tyisen hoidon tuki 356 014 368 933 280 000 274 241

Yks i tyisen hoidon tuen kunta l i sä 406 437 401 373 360 000 297 019

Kotihoidon tuki 1 935 978 1 901 078 1 843 000 1 721 405

Kotihoidon tuen kunta l i sä 183 388 91 853 30 000 14 737

Os i tta inen hoi toraha 46 309 60 479 47 000 61 903

Joustava  hoi toraha 110 218 125 833 110 000 104 478

Harkinnanvara inen yks i tyisen hoidon tuki  * 12 027 11 111 10 000 0

Lasten hoidon tuet yhteensä 3 050 371 2 960 660 2 680 000 2 473 783

josta:

yks i tyisen hoidon tuet  yhteensä 774 478 781 417 650 000 571 260

kotihoidon tuet yhteensä 2 275 893 2 179 243 2 030 000 1 902 523

Palveluraha 550 000 393 635

3 230 000 2 867 418
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TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016

Esiopetus 6 7 8 12
2018 2034 2102 2079
1120 1070 1007 1030

64 63 63 59,5
joista vaikeasti vammaisia 10 11 11 11
joista muita vammaisia 73 71 77 79

3202 3166 3172 3168,5

3119 3084 3084 3078,5

3208 3173 3180 3180,5

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016

Omana toimintana/lapsia yhteensä 388 388 399 398

100 110 110 110

488 498 509 508

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016

192 186 167 175

Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä *) 156 152 136 168

Kesätoiminta/lapsia yhteensä 348 338 303 343
*) sisältää koulujen loma-aikojen kerhotoiminnan sekä Naulan kesätoiminnan

Oppilasmäärä yhteensä

Peruskoulujen oppilasmäärä

1-6 luokilla
7-9 luokilla
Erityiskouluissa

Oppilasmäärä ilman esioppilaita

Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita

Koululaisten iltapäivätoiminta                            

Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä

Iltapäivätoiminta yhteensä

(Pölläkarin kesäleirit sekä loma-ajat)

Kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä

Kesätoiminta
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5.4 Lukio 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 58 599 26 740 13 221 13 519 49,4 % 
Myyntituotot 36 909 13 700 4 432 9 268 32,3 % 
Maksutuotot 2 180 

    Tuet ja avustukset 9 010 
    Vuokratuotot 1 513 
 

897 -897 
 Muut toimintatuotot 8 986 13 040 7 892 5 148 60,5 % 

Toimintamenot -4 672 728 -4 434 330 -4 212 696 -221 634 95,0 % 
Henkilöstökulut -3 508 015 -3 375 090 -3 161 977 -213 113 93,7 % 
Palvelujen ostot -543 451 -576 920 -574 481 -2 439 99,6 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 505 -61 280 -63 492 2 212 103,6 % 
Avustukset 

 
-700 

 
-700 

 Vuokrat -593 355 -419 900 -412 310 -7 590 98,2 % 
Muut kulut -403 -440 -436 -4 99,0 % 
Toimintakate -4 614 130 -4 407 590 -4 199 475 -208 115 95,3 % 

 

 

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT 2014-2016
31.1.2017

Opiskelijat Opiskelijat Painotettu      Opiskelijat Opiskelijat Painotettu Opiskelijat Opiskelijat Painotettu 
20.1.2014 20.9.2014 keskiarvo 20.1.2015 20.9.2015 keskiarvo 20.1.2016 20.9.2016 keskiarvo

2014 2015 2016

RAUMAN LUKIO
*alle 18 v 701 749 721,0 709 754 727,8 696 709 701,4
*18 v 1 1 1,0 1 0 0,6 0 0 0,0
Yhteensä 702 750 722,0 710 754 728,3 696 709 701,4

RAUMAN LUKIO
AIKUISLINJA
*alle 18 v 31 28 29,8 25 20 22,9 17 9,9
*18 v 31 27 29,3 36 19 28,9 15 8,8

62 55 59,1 61 39 51,8 32 18,7

YHTEENSÄ
*alle 18 v 732 777 750,8 734 774 750,7 713 711,3
*18 v 32 28 30,3 37 19 29,5 15 8,8
YHTEENSÄ 764 805 781,1 771 793 780,2 728 720,1

VALMISTAVA OPETUS
*alle 18 v 0 14 5,8
*18 v 0 8 3,3
YHTEENSÄ 0 22 9,2
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Rauman lukio / Rauman Lyseon lukio
eronneet 2007-

Oppi la i toksen Työelämään Paikkakunnan Muut syyt, Katsottu Yht. %

vaihto s i i rtyminen vaihto motivaation eronneeks i

puute tms.

syksy 2007 16 5 2 2 0 25 3,3

kevät 2008 11 1 2 8 4 22 3,0

syksy 2008 18 1 2 1 4 26 3,5

kevät 2009 7 2 1 2 4 16 2,2

syksy 2009 15 2 2 1 0 20 2,8

kevät 2010 3 1 2 3 2 11 1,5

syksy 2010 12 2 0 4 3 21 2,7

kevät 2011 13 1 4 18 2,5

syksy 2011 11 2 1 4 18 2,4

kevät 2012 5 3 1 4 13 1,8

syksy 2012 18 2 1 5 26 3,4

kevät 2013 9 2 1 7 19 2,6

syksy 2013 10 4 2 3 19 2,5

kevät 2014 10 2 4 16 2,3

syksy 2014 19 4 3 26 3,5

kevät 2015 12 1 2 1 16 2,3

syksy 2015 10 1 3 14 1,9

kevät 2016 2 3 1 6 0,9

syksy 2016 10 2 3 15 2,1
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) Tot % 

Toimintatulot 2 587 852 2 506 723 2 600 995 -94 272 103,8 % 
Myyntituotot 1 437 122 1 495 870 1 489 666 6 204 99,6 % 
Tuet ja avustukset 461 156 396 903 344 861 52 042 86,9 % 
Vuokratuotot 611 442 548 450 683 841 -135 391 124,7 % 
Muut toimintatuotot 78 132 65 500 82 627 -17 127 126,1 % 
Toimintamenot -14 857 779 -14 881 479 -14 379 315 -502 164 96,6 % 
Henkilöstökulut -6 111 491 -6 439 185 -5 886 415 -552 770 91,4 % 
Palvelujen ostot -2 837 321 -2 726 406 -2 751 253 24 848 100,9 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -748 812 -703 804 -743 088 39 284 105,6 % 
Avustukset -1 459 648 -1 441 365 -1 438 915 -2 450 99,8 % 
Vuokrat -3 687 872 -3 557 780 -3 544 930 -12 850 99,6 % 
Muut kulut -12 635 -12 939 -14 714 1 775 113,7 % 
Toimintakate -12 269 927 -12 374 755 -11 778 320 -596 436 95,2 % 

 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi saavutti vuonna 2016 valtuuston sille asettamat taloudelliset tavoitteet. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toteutunut toimintakate oli noin -11,8 miljoonaa euroja, joka on 95,2 % 
talousarvioista. Verrattuna vuoteen 2015 toimintakulut vähenivät 480 000 €. Toimintatuottoja kertyi 2,6 
miljoonaa euroa toteutumaprosentin ollessa 103,8. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstökulut olivat -5,88 miljoonaa euroa, joka on 91,4 % talousarviosta, 
joten säästöä syntyi 552 700 €, josta talkoovapaiden vaikutus oli 105 800 €. Henkilöstöstä 98.3 % sitoutui 
talkoovapaisiin. Vuoden 2016 talousarvio piti sisällään 6,5 htv vähentämisen eläköitymisten kautta ja tämä 
toteutui suunnitellusti. Tehtävät on näiltä osin organisoitu uudelleen. Vakinaisiin työsuhteisiin rekrytoitiin 
vuonna 2016 kaksi henkilöä, joista toinen liittyi Rauma-salin toimintojen uudelleenorganisointiin hyväksytyn 
vakanssipaketin mukaisesti.  

Palvelurakenteissa tehtyjä muutoksia henkilöstövähennysten lisäksi olivat mm. Uotilan sivukirjaston 
lakkautus, maauimalan toiminnan lakkautus kaupungin toimesta, bänditilojen uudelleen organisointi, 
minimiryhmäkokojen suurentaminen kansalaisopiston toiminnassa, kiinteistöjen karsinta 
palvelurakenteessa (kirjasto, maauimala, vanha vesilaitos, Vilokari jne.), kulttuuritapahtumien karsinta ja 
taidelaitosten avustuksiin tehdyt karsinnat. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen vuosi 2016 toteutui pääosin suunnitellusti. Ennakoimattomia ja 
palvelurakenteeseen vaikuttavia tekijöitä olivat uimahallissa tehdyt remontit hyppytornin osalta 
alkuvuodesta  sekä kesäajan laajempi remontti, jossa vahvistettiin hallin keskipilareita. Hyppytornin 
remontin ajan uimahalli oli normaalisti avoinna, mutta hyppyallas suljettu. Kesäajan osalta uimahalli 
sulkeutui noin kuukautta normaalia aiemmin. Remonteilla oli vaikutusta kävijämääriin. Lisäksi 
ennakoimaton palvelurakenteeseen vaikuttanut tekijä oli Eurajoen irtaantuminen Rauman kansalaisopiston 
tarjoamasta opetuksesta. 
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Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi saavutti vuonna 2016 kaupunginhallituksen asettaman 98 % toimintamenojen 
toteutumatavoitteen. Toteutuneet toimintamenot olivat n. -14,3 miljoonaa euroa, joka oli 96,6 % 
talousarviosta. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintakate oli -11 778 320 euroa eli 95,2 % talousarviosta.  
 
 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstö piti vuonna 2016 yhteensä 653 talkoovapaapäivää. 
Talkoovapaapäivistä syntynyt kustannussäästö oli 105 800 €. 98,3 % henkilöstöstä sitoutui talkoovapaisiin. 

 
Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on toteuttanut suunnitellut palveluverkon ja rakenteen säästöjä tuovat 
uudelleenorganisoinnit, joka näkyy hallintokunnan tuloksessa. Muutokset ovat tuoneet jonkin verran 
ennakoitua suurempia säästöjä, jotka näin ollen ovat pysyviä. Lisäksi hallintokunnassa on tehty tarkkaa 
henkilöstömenojen arviointia. 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Tulevassa kehityksessä merkittävässä roolissa ovat kiinteistöihin liittyvät kysymykset. Uuden uimahallin 
rakentaminen aikatauluineen, suhteessa nykyiseen hallin haasteisiin ja sen toiminnassa pitämiseen. Sama 
haaste sisältyy kansalaisopiston ja musiikkiopiston uusiin tiloihin suhteessa Lyseon ja Ankkuripuiston 
pitämiseen toimintakuntoisena. 
 
Nuorisopalveluissa haasteen toimintaan tuo työllisyysmäärärahojen painospisteen kohdentuminen 
pitkäaikaistyöttömiin. Edellä mainittu vaikeuttaa pajatoimintaa ja tuo haasteita pajan tuotannon 
ylläpitämiseen sekä nuorten sijoittumiseen pajalle. Ilman kaupungin omaa panosta palkkatukeen nuorten 
työllistyminen pajalle olisi nykytilanteessa lähes mahdotonta. Pajojen toiminta nojaa myös suurelta osin 
valtion hankerahoitukseen, jossa on jo nähtävissä hankerahoituksen vähenemistä. 
 
Rauman kaupungin tulevassa organisaatiouudistuksessa kulttuuri- ja vapaa-aika sekä kasvatus- ja 
opetushallintokunnat fuusioituvat keskenään, joten tämä tuo mukanaan muutoksia toimintaan. 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorilla tämän hetkiset suurimmat riskit liittyvät palvelutuotannossa olevien 
kiinteistöjen kuntoon. Ongelmia on kiinteistöjen rakenteissa, jotka aiheuttavat ongelmia 
palvelutuotannossa sekä sisäilmaongelmia, joiden vaikutukset näyttäytyvät henkilöstön terveydellisinä 
haittoina. Nämä yhdessä aiheuttavat kulueriä talouteen. Esimerkkeinä tästä mm. uimahallin rakenteelliset 
ongelmat sekä Lyseon ja Ankkuripuiston kiinteistöjen rakenteelliset että sisäilmaongelmat. 
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SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tulosyksikköjen esimiesten velvollisuutena on luoda omaan yksikköönsä ja 
sen toimintaprosesseihin yksikön kokoon ja toimintaan riittävä ja toimiva sisäinen valvonta noudattaen 
kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja sitä täydentäviä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja -viraston 
ohjeistuksia. Käytännössä tämä tapahtuu mm. tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla jakamisella, työ- 
ja menetelmäkuvauksilla, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, raportointivelvoitteiden 
asettamisella yms. keinoilla. 

 
 
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN  
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
706000 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk hallinto -30 000 0 -30 000 -74 004,15 246,7 

 
Menot -30 000 0 -30 000 -161 046,00 536,8 

 
Tulot 0 0 0 87 041,85 0,0 

 
Netto -30 000 0 -30 000 -74 004,15 246,7 

 

Irtaimistoinvestoinnit toteutuivat seuraavasti: 
− Poselliin hankittiin suunnitelman mukaisesti uudet tuolit vanhojen, rikkinäisten tilalle 
− Uimahallin tilavarausjärjestelmän uusiminen ei onnistunut suunnitellussa aikataulussa ja sen 

hankinta tulee toteutumaan kevään 2017 aikana.  Sitä vastoin uimahalliin hankittua uutta 
porttijärjestelmä rahoitettiin investointivaroin.  

− Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi hankki Valtionkonttorin sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
20.4.2016 § 22 sekä kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 205 päätösten mukaisesti Steinway –
konserttiflyygelin Rauma-saliin. Fyygelin veroton hankintahinta oli 127 640 euroa. Flyygelin 
rahoitukseen käytettiin sen hankintaan Valtiokonttorin kautta saatu perintöraha 87 041,85 
euroa. Rauma-salin vanhan flyygelin myytiin Porin kaupungille hintaan 20 000 euroa ja loput 
katettiin kulttuuripalveluiden käyttötaloudesta. Flyygelin kauppahinta on kokonaisuudessaan 
maksettu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimistoinvestointitililtä, jolle on 
talouspalveluiden toimesta siirretty hankintaan saadut perintövarat. Vanhan flyygelin 
myynnistä saadut varat on kirjattu kulttuuripalveluiden käyttötaloustuloihin. 
Kirjanpitoteknisistä syistä tuloa ei voida siirtää investointitilille hankinnan katteeksi. 
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti investointi käsitellään osana vuoden 2016 
tilinpäätösjärjestelykokonaisuutta. 

 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea on työllistänyt palveluverkon ja rakenteen uudelleenorganisointi, joka on 
edennyt suunnitellusti. Aihetta on jo kuvattu yllä. Talousarvioon 2016 suunnitellut rakennemuutokset on 
toteutettu. Kokonaisuuksista uimahallin toiminnan uudelleenorganisointi on vielä kesken. 
 
Maahanmuuttajien integrointia on tehty monin tavoin.  Kansalaisopistossa on järjestetty 14 kpl eritasoisia 
suomen kielen kurssia sekä tarjottu yhdeksän erilaista kurssia Varustajanvaheen ja Metsätähden 
vastaanottokeskusten asukkaille. Tavoitteena oli järjestää mielekästä tekemistä ja tutustuttaa 
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turvapaikanhakijoita suomalaisen yhteiskunnan palveluihin ja toimintamalliin. Kirjasto on laajentanut 
erityisesti arabiankielisen kirjallisuuden tarjontaa. Kokoelmassa on yli 100 arabiankielistä romaania tai 
lastenkirjaa sekä sanakirjoja. Maahanmuuttajille on järjestetty keväällä kirjastoon tutustumiskäyntejä ja he 
ovat osallistuneet satutunneille, joita on syksystä alkaen järjestetty myös englannin kielellä. 
Liikuntapalvelut ovat järjestäneet tutustumiskäyntejä eri liikuntakohteisiin ja myöntäneet käyttövuoroja 
liikuntasaleihin, talviharjoitteluhalliin ja nurmikentille. 
Osaava Kamu 2 ja 3 -hankkeet (opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke) ovat toteutuneet 
suunnitellusti ja niiden puitteissa on järjestetty 12 seudullista koulutustilaisuutta. Koulutuksien 
suunnittelussa on hyödynnetty mm. musiikkiopiston osaamiskartoituksen tuloksia. 

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä kasvatus-opetustoimen kanssa ja se on 
valmistunut vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma etenee lautakuntien hyväksyttäväksi vuoden 2017 
alkupuolella. 

 

Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tehtävänä on järjestää, edistää, seurata ja tukea kaupungin sivistyselämän, 
liikunta- ja nuorisotoiminnan, vapaan sivistystyön, aikuiskoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä 
kulttuurin kehitystä ja järjestämistä yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi vastaa kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta-, nuorisopalveluiden 
hoitamisesta sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston antamasta opetuksesta sisältäen kuvataidekoulun, 
käsityökoulun ja teatterikoulun. Erityisenä tehtävänä on seurata kaupungin avustusta saavien taidelaitosten 
toimintoja ja taloutta. 
 
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

 

Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Laajennetaan osallistumista kuntouttavan työtoiminnan tuottamiseen 
2. Motivoidaan ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Liiku itsesi iloisemmaksi – ryhmä, käsityöryhmä, Rytmistä kiinni - , starttitoiminta,  
• Kuntouttavan työtoiminnan ryhmien määrät ovat kasvaneet, ryhmiä on toteutettu 

liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston omina ryhminä sekä yhteistyössä.  
2. Osaava Kamu 2 ja 3 -hankkeet (opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke), työpajan 

työvalmentajien erityisammattitutkinto (2-vuotinen), Tako (valtakunnallinen museoiden 
erikoistumiskoulutus), Finna – museoiden digitaalinen arkistointikoulutus 

• Osaava Kamu 2 ja 3 -hankkeet (opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke) ovat 
järjestäneet 12 seudullista koulutustilaisuutta. Koulutuksien suunnittelussa on hyödynnetty 
mm. musiikkiopiston osaamiskartoituksen tuloksia. 
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• Työvalmentajien erityisammattitutkinnon opiskelun aloitti keväällä kaksi työvalmentajaa. 
• Tako –koulutuksiin osallistuttu aktiivisesti. 
• Finna- Webbinaareihin on osallistuttu 

Linjanveto Tavoite 

Palveleva 
rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Palvelurakenteen optimointi ja sopeuttaminen taloustilanteeseen 
2. Sähköisten asiakaspalveluprosessien laadun kehittäminen 
3. Yhteistyössä kasvatus-opetustoimen kanssa laaditaan osana 

opetussuunnitelman uudistamista Rauman kaupungin perusopetuksen 
kulttuuriopetussuunnitelma 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. kirjastoverkko, maauimala, liikuntapaikkojen hoidon ja kunnossapidon uudelleen järjestäminen, 
henkilöstötyövuodet, uimahallin toiminnan uudelleen organisointi, museoverkko selvityksen 
laatiminen 

• Palveluverkon ja rakenteen uudelleenorganisointia on tehty suunnitellusti. 
Rakennemuutokset on toteutettu. Uimahallin toiminnan uudelleenorganisointi on vielä 
kesken. 

• Museoverkon selvityksen laatiminen on käynnistynyt yhteistyössä Taidemuseon ja 
Merimuseon kanssa. Talousselvitys valmistunut 2/16, hanketta viedään eteenpäin 
museoiden valtionosuusrakenne uudistuksen hahmotuttua. Kokonaisuuden valmistelu 
tehdään loppuun vuoden 2017 aikana ja tavoitteena on käynnistää uusi organisaatio 
1.1.2018. 

2. Tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmän uusiminen ja ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönoton 
laajentaminen, museoesineiden digitaalinen tallennus 

• Tilanvarausjärjestelmää ei ole vielä uusittu, selvitystyö on jatkunut loppuvuoden. 
Järjestelmän laajuutta on laajennettu koskemaan koko kaupunkia ja järjestelmien 
sisältöä on päivitetty yhteistyössä mahdollisten toimittajien kanssa. Tarjousta odotetaan 
alkuvuodesta. 

• Museoesineiden digitaalista tallennusta on jatkettu. 
• Museon Isometsän kunnostetun varaston takaisinmuutto on lähes valmis. Kaikki sinne 

tuodut esineet on pakastettu tai muutoin puhdistettu, valokuvattu, ja tiedot tarkistettu 
ja viety Musketti tietokantaan. Kodisjoen varastoa on näin saatu purettua ja siellä on 
aloitettu isojen esineiden pakkauksista pois purkamien, valokuvaus ja tietojen vienti 
Muskettiin sekä lopullinen hyllytys. Näin ollen museon arvokas esineistö tullee vuoden 
2017 aikana lopulliseen kuntoon ja tiedot ajantasaisiksi sekä esineet vihdoin 
löydettäväksi omilta paikoiltaan.  Usean vuoden urakka on loppusuoralla. 

3. Valmis kulttuuriopetussuunnitelma 
• Kulttuurikasvatussuunnitelman tekstiosiot valmistuivat vuoden 2016 aikana. 

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty lautakunnissa. Maaliskuussa 
Raumalla järjestettiin läntisen Suomen alueen koulutustilaisuus aiheeseen liittyen. 
Toukokuussa kokoonnuttiin Rauman oman suuren työryhmän kanssa viimeistelemään 
kulttuurikasvatussuunnitelman perusteita. Joulukuussa tehtiin tekstien 
viimeistelykierros. Suunnitelmaan liittyvät talousasiat jäivät sopimatta ja tulevat 
valmisteluun vasta kun suunnitelma viedään lautakuntien käsittelyyn. 

Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Laadukkaan kulttuuri- ja vapaa-aikaverkon ylläpitäminen sopeuttamalla 

toimintaa 
2. Maahanmuuttajien integrointi 
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Tapahtuminen määrä, kolmannen sektorin tukeminen (avustukset) 
• Kulttuuripalveluiden toiminta- ja kohdeavustukset sekä nuorison- ja liikunnan toiminta-

avustukset myönnettiin touko- ja kesäkuun lautakunnan kokouksessa. Avustuksista ei ole 
karsittu. Kulttuuripalvelut on antanut tietotaitoaan muiden tapahtumajärjestäjien 
käyttöön, esim. ranskalais-italialaisen ruokatorin toteutukseen, joka ei voisi toteutua 
Raumalla ilman paikallisen osaajan apua. 

2. Maahanmuuttajien suomen kielenkoulutuksen tarjoaminen, kirjaston aineistokannan laajentuminen 
eri kieliversioilla, erikielisten huomioiminen palvelutarjonnassa 

• Kansalaisopistossa on järjestetty 14 kpl eritasoisia suomen kielen kurssia, joihin on 
osallistunut 195 opiskelijaa. Lisäksi Rauman kansalaisopisto tarjosi yhdeksän kurssia 
Varustajanvaheen ja Metsätähden vastaanottokeskusten asukkaille. Liikunta- 
käsityökurssien tavoitteena oli järjestää mielekästä tekemistä ja tutustuttaa 
turvapaikanhakijoita suomalaisen yhteiskunnan palveluihin ja toimintamalliin. 
Yhdeksästä kurssista toteutui viisi. Kursseille osallistui 92 opiskelijaa. Kulttuuripalvelut on 
järjestänyt vuoden aikana 42 konserttia, sekä toiminut yhteistyökumppanina useissa 
muissa konserteissa. Konserteissa on ollut yleisönä maahanmuuttajia. 

• Kirjasto on laajentanut erityisesti arabiankielisen kirjallisuuden tarjontaa. Kokoelmassa 
on yli 100 arabiankielistä romaania tai lastenkirjaa sekä sanakirjoja. Maahanmuuttajille 
on järjestetty keväällä tutustumiskäyntejä ja he ovat osallistuneet satutunneille. 
Pääkirjastossa on aloitettu englanninkieliset satutunnit syksyllä 2016, joka toinen viikko. 

• Liikuntapalvelut on järjestänyt tutustumiskäyntejä eri liikuntakohteisiin ja myöntänyt 
käyttövuoroja liikuntasaleihin, talviharjoitteluhalliin ja nurmikentille. 

 
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Valtakunnallinen ympäristösertifikaatti Pitsiviikolle  

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Tavoitellaan valtakunnallista ympäristösertifikaattia Pitsiviikolle, laajennetaan tulevaisuudessa 
muihin tapahtumiin.  

• Turun ammattikorkeakoulun selvitys Pitsiviikon ympäristöhuollosta valmistui. 
Selvityksen mukaisia toimenpiteitä toteutettiin Pitsiviikon ympäristöhuollossa. Vuoden 
2016 Pitsiviikolla saatujen kokemusten perusteella tarkennetaan 
ympäristöhuoltosuunnitelmaa tulevalle vuodelle. 

Linjanveto Tavoite 
Vahva talous 

pitkäjänteisesti 
Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi toimii kustannustietoisesti 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Hallintokunnan sisäisen talousraportoinnin kehittäminen, sisäisten talousrakenteiden avaaminen ja 
hankkeiden ym. meno- ja tulorakenteiden oikeampi raportointi 

• Prosessi käynnissä. 
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6.1 Hallinto 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) Tot % 

Toimintamenot -1 553 638 -1 567 449 -1 547 888 -19 561 98,8 % 
Henkilöstökulut -339 399 -364 192 -359 029 -5 163 98,6 % 
Palvelujen ostot -29 992 -38 508 -28 591 -9 917 74,2 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 307 -9 094 -4 806 -4 288 52,9 % 
Avustukset -1 155 125 -1 132 125 -1 132 125 0 100,0 % 
Vuokrat -21 815 -23 530 -23 336 -194 99,2 % 
Toimintakate -1 553 638 -1 567 449 -1 547 888 -19 561 98,8 % 

 
6.2  Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) Tot % 

Toimintatulot 1 829 412 1 823 553 1 823 570 -17 100,0 % 
Myyntituotot 772 016 831 100 789 087 42 013 94,9 % 
Tuet ja avustukset 390 799 386 903 281 272 105 631 72,7 % 
Vuokratuotot 601 469 540 050 670 685 -130 635 124,2 % 
Muut toimintatuotot 65 129 65 500 82 527 -17 027 126,0 % 

Toimintamenot 
-10 353 

470 
-10 460 

780 -9 975 974 -484 806 95,4 % 
Henkilöstökulut -3 564 045 -3 957 039 -3 445 145 -511 895 87,1 % 
Palvelujen ostot -2 508 294 -2 383 562 -2 403 055 19 493 100,8 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -657 977 -637 030 -652 813 15 783 102,5 % 
Avustukset -300 923 -307 740 -304 545 -3 195 99,0 % 
Vuokrat -3 314 824 -3 166 670 -3 160 840 -5 830 99,8 % 
Muut kulut -7 407 -8 739 -9 577 838 109,6 % 
Toimintakate -8 524 058 -8 637 227 -8 152 404 -484 823 94,4 % 

 
 
6.3 Opistopalvelut 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) Tot % 

Toimintatulot 758 440 683 170 777 425 -94 255 113,8 % 
Myyntituotot 665 106 664 770 700 579 -35 809 105,4 % 
Tuet ja avustukset 70 358 10 000 63 590 -53 590 635,9 % 
Vuokratuotot 9 973 8 400 13 156 -4 756 156,6 % 
Muut toimintatuotot 13 004 

 
100 -100 

 Toimintamenot -2 950 671 -2 853 250 -2 855 453 2 204 100,1 % 
Henkilöstökulut -2 208 047 -2 117 954 -2 082 241 -35 713 98,3 % 
Palvelujen ostot -299 034 -304 336 -319 607 15 271 105,0 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83 527 -57 680 -85 469 27 789 148,2 % 
Avustukset -3 601 -1 500 -2 245 745 149,7 % 
Vuokrat -351 234 -367 580 -360 755 -6 826 98,1 % 
Muut kulut -5 229 -4 200 -5 137 937 122,3 % 
Toimintakate -2 192 232 -2 170 080 -2 078 028 -92 051 95,8 % 
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Rauman taidemuseo (KV) 
 
Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
Kävijät 9 402 9 635 11 500 9 366 
Menot yht. € 505 933 380 764 453 000 373 571 
Pääomamenot € 15 573 9 127 5 000 4 910 
Omat tulot € 14 310 16 492 13 800 12 111 
Kaupungin avustus 239 190 238 257 233 557 233 557 
 

Rauman kaupunginteatteri (KV) 

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
      
Katsojat 34 979 36 840 31 000 32 501 
Esityskerrat 170 181 177 183 
Täyttöaste % 89,6 88.8 73 81,2 
Menot € 2 017 821 2 166 711 2 000 000 2 144 591 
Kaupungin avustus € 774 430 771 408 756 008 756 008 
 

Raumanmeren merimuseosäätiö 

Tunnusluvut TP 2014  TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
Kävijät  8 894 8 699 10 000 8 165 
Ryhmät 183 154 250 145 
Opastukset 139 123 150 115 
Menot €   228 450 250 550* 
Kaupungin avustus € 146 030 145 460 142 560 142 560 
 
* Vahvistamaton luku, Raumanmeren Merimuseosäätiön vuoden 2016 tilinpäätös vahvistetaan 
maaliskuussa 2017. 
 
Kulttuuripalvelut 
 
Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
Konsertit / lkm 29 24 15 42 
Konsertit / yleisömäärä 5 150 3 850 3 000 5 820 
Lastentapahtumat / lkm 64 22 40 34 
Lastentapahtumat / yleisömäärä 
Pitsiviikon tapahtumat / lkm 
Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 
Posellin maksutuotto (€) 
Rauma-salin käyttö / til. lkm 
Rauma-salin maksutuotto (€) 

5 820 
16 

298 
37 705 

140* 
44 545 

4 200 
31 

281** 
35 864 

122*** 
36 169 

4 000 
10 

240 
31 000 

135 
35 000 

3 840 
14 

285 
38 160 

113 
35 891 

 
* Rauma-sali oli suljettuna tammikuun lattiaremontin vuoksi 
** Poselli oli kuukauden pois käytöstä alkuvuodesta 2015 lattiaremontin vuoksi 
*** Rauma-sali oli remontissa 30.1.-3.2., 27.4.-3.5. ja 13.12.-31.12.2015 
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Museopalvelut 

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
Kävijämäärä 33 995 38 126 35 000 41 591 
Opastukset 175 195 120 383 
Erikoisnäyttelyt 11 11 6 16 
Luetteloidut tallenteet ja  
digitalisoidut kokoelmatiedot 

 
2 628 

 
7 288 

 
 5 000 

 
3 973 

 
Kirjastopalvelut 
Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
Lainat 832 484 820 926 800 000 794 811* 
Lainat/asukas 20,8 20,6 20,0 20,1 
Lainat/henkilötyövuosi 23 124 22 728 23 500 23 189 
     
Kävijät 379 933 385 312 360 000 399 388 
Käynti/as./vuosi 9,5 9,7 9,0 10,1 
Verkkokäynnit 286 786 **** **** **** 
     
Kirjastonkäytön opetus (ryhmiä)** 97 143 600 482 
     
€/asukas 63 63 60 60 
Taloudellisuusluku***  1,5 1,5 1,5 1,4 

 
* Uotilan kirjasto lakkautettiin 1.1.2016 
** edeltä käsin sovittujen ryhmien määrä (koululuokat laskettu myös mukaan TA 2016) 
*** Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän 
yhteenlasketulla luvulla 
**** verkkokäyntejä ei enää kaupungin uusien internet-sivujen ja uuden verkkokirjaston myötä saa 
laskettua  
 
Nuorisopalvelut 
 
Tunnusluvut: TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
TOIMINTA     
 Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa 

tavoitetut nuoret 
457 340 800 315 

Nuorisovaltuuston ja lasten 
parlamentin kuulemiskerrat 

  6 13 

NUORISOKÄYNTI     
Nuorten käyntikerrat ohjatussa  
toiminnassa 

 
7 770 

 
11 081  

 
12 000 

 
8 993 

Nuorisotilakäynnit 13 400 16 540 16500 13 690 
€/nuorisotilakäynti  
  (kiinteistömenot) 

11,06 9,12  7,60 € 

Nuorisotilojen määrä 4 4 3 3 
NUORTEN TYÖPAJA     
 Työpajatoiminnassa nuoria 
 Yksilövalmennuksessa nuoria 
 Pajajaksoja 
 Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet 
 Etsivässä työssä tavoitetut nuoret 

183 
191 
258 
115 
147 

184 
184 
249 
119 
176 

180 
200 
290 
140 
160 

183 
190 
242 
104 
172 
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Liikuntapalvelut 

 

 

 
  

Tunnusluvut TP2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
UIMAHALLI     
  tuotot 520 357 451 028 523 500 498 447 
  kulut 1 161 230 1 239 748 1 362 962 1 234 955 
  käyttäjiä  181 446 168 861 185 000 154 242 
     
JÄÄHALLI     
  tuotot 177 760 189 054 146 800 164 837 
  kulut 831 555 841 292 869 980 832 503 
  käyttäjiä 36 973 43 082 50 000 40 437 

 otteluita kpl 161 177 250 143 
  yleisöä 194 602 177 775 220 000 182 015 
  aukiolopäivät, kpl/vuosi 233 243 250 237 
     
HARJOITUSJÄÄHALLI     
  tuotot 38 749 34 743 30 600 52 797 
  kulut 252 669 270 561 262 100 271 055 
  käyttäjiä 41 933 34 680 40 000 38 207 
  otteluita kpl 189 183 300  231 
  yleisöä 19 221 15 317 20 000 15 749 
  aukiolopäivät, kpl/vuosi 220 210 240 222 
     
TALVIHARJOITTELUHALLI     
  tuotot 70 609 65 958 66 300 73 590 
  kulut 527 261 490 672 481 960 496 816 
  käyttäjiä 
   

132 784 113 368 100 000 119 862 
 

  otteluita kpl 
  yleisöä 

601 698 
37 740 

400 697 
25 159 

  aukiolopäivät, kpl/vuosi 292 310 360 274 
     
Avustukset     
URHEILUSEURAT     
avustusmääräraha 159 417 156 547 159 000 150 769  
avustuksen saajia 58 60 60 36 
SISÄLIIKUNTATILAT     
  lukumäärä kpl 25 24 25 25 
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Musiikkiopisto 
 
Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
Viikkotuntimäärä 
Vuosiviikkotuntimäärä 
Oppilaspaikan hinta (€) 

518 
18 123 

827 

514 
17 995   

500 
17 500 
             

511 
17 885 

658 
     
Oppilasmäärä 766 800 780 766 
  -soitinoppilaat 413 429 410 426 
  -musiikin varhaiskasvatus 206 222 200 201 
  -muut: 
      soitinpiirit 
      suzuki-piano 
      ulkopuoliset MuPe-opiskelijat 
      ulkopuoliset orkesteril. ja 
kuorolaiset 

147 149 170 137 

-maksullinen palvelutoiminta 
  (vapaa opintolinja) 

3 2 2 2 

 

Kansalaisopisto 

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016   TP 2016  
     
Opetustunnit yhteensä 16 127 16 348 16 000   16 288    
Normaali opetus 14 308 14 293 14 200   14 346 
Taiteen perusopetus  1 386 1 424 1 500     1 437 
Avoin korkeakouluopetus 83 270 120        113 
Ammatillinen täydennyskoulutus  205           66 
Maksullinen palvelu ja 
työllisyyskoulutus 
 

280 151 250        326 

Hankkeet ja projektit 70    
     
Opiskelijat 5 672 5 220 5 700     5 214 
Kurssilaiset  11 871    10 859 
Kurssit  779 788 790        792 
Toimipisteet 50 52 48        60 
 
Vuoden 2014 lähtien lukuihin sisältyy taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetuksen järjestäminen ja 
kesäyliopiston toiminnan jatkaminen 

7575757575



Tilinpäätös 2016/Täydennysosa 
7 Tekninen lautakunta 

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

7 Tekninen lautakunta 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 23 573 032 22 487 101 22 769 407 -282 305 101,3 % 
Myyntituotot 5 480 992 4 881 270 4 662 243 219 027 95,5 % 
Maksutuotot 469 564 479 000 589 295 -110 295 123,0 % 
Tuet ja avustukset 66 340 60 419 182 828 -122 409 302,6 % 
Vuokratuotot 17 240 694 16 953 370 16 858 722 94 648 99,4 % 
Muut toimintatuotot 315 442 113 042 476 319 -363 277 421,4 % 
Toimintamenot -37 733 590 -34 891 204 -35 007 498 116 295 100,3 % 
Henkilöstökulut -10 473 442 -10 885 714 -10 289 062 -596 652 94,5 % 
Palvelujen ostot -11 275 975 -7 628 657 -9 270 383 1 641 725 121,5 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 843 261 -5 507 140 -5 763 481 256 341 104,7 % 
Avustukset -139 033 -120 400 -127 488 7 088 105,9 % 
Vuokrat -3 107 873 -2 331 070 -2 909 742 578 672 124,8 % 

Muut kulut -6 894 007 -8 418 222 -6 647 343 
-1 770 

879 79,0 % 
Toimintakate -14 160 558 -12 404 102 -12 238 092 -166 011 98,7 % 

 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa.  

Yleistä: 
Teknisen viraston vuoden 2016 toiminnan painopiste on ollut sekä rakennusten että 
kunnallisteknisten verkostojen ja alueiden kunnossapidossa, peruskorjaushankkeiden 
toteutuksessa, rakennuttamisessa ja viranomaistehtävien hoidossa, ja yleisesti ottaen voidaan 
todeta, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutettiin, ja että talous toteutui suunnitellun 
mukaisesti. Myös tavoitteeksi asetetun 2 %:n suuruisen toimintakatesäästön voidaan katsoa 
toteutuneen, kun otetaan huomioon, että tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin vuonna 2018 – 2019 
toteutettavaksi tulevan entisen kaatopaikan maisemointiin liittyvä 424.000 euron suuruinen 
lisävarauskirjaus. Lisäksi kunnallistekniikan määrärahavarausten tulosalueen toiminnolle 675 
Arkeologiset kaivaukset varattu määräraha ylittyy n. 121.400 eurolla (teklan esitys kh:lle). 
Käyttötalouden puolelta maksettiin myös Saarikohteiden kesän 2016 60.000 euron suuruiset 
kunnossapitotyöt, jota vastaava määräraha oli varattuna investointiosaan. Talotoimen tulosalueelle 
sisältyy n. 301.300 euron suuruinen budjetoimaton omaisuuden luovutusvoitto. 
 
Tulot: 
Tuloperusteisiin ei sisälly olennaisia muutoksia.  
Talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti käyttötalouden myyntivoittoa, joka ylittää 
budjetoidun, ei saa käyttää toimintakatteen lisäämiseen (em. omaisuuden luovutusvoitto) 
Vuoden 2016 aikana myönnettiin yritystoimintaan normaalia enemmän rakennuslupia, mistä 
johtuen lupamaksutuotot ylittivät budjetoidun n. 100.000 eurolla. Lisäksi kaavoituksen tulosalueelle 
on kirjattu budjetoimattomia hanketuloja/tulojäämiä n. 74.000 euroa. Muilta osin viraston tuotot 
toteutuivat pääsääntöisesti budjetoidun mukaisina.  
 
Kulut: 
Tulosalueiden organisaation kehittämiseen liittyen on eläköitymiset pyritty hyödyntämään 
toimintatapoja uudistamalla ja tehtäviä uudelleen järjestämällä. Nyt tehtyjen uudelleen 
järjestelyiden perusteella voidaan henkilöstökulujen säästövaikutusten arvioida olevan n. 0,7 M €/v 
(sis. henkilösivukulut). Tästä vain n. 350.000 euroa voidaan katsoa pysyväksi menosäästöksi, sillä 
eläköitymisiä joudutaan osin korvaamaan ostopalvelulla - säästövaikutukset tarkentuvat tulevina 
vuosina. 
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Muutokset henkilöstöorganisaatiossa:  
Hallinnon tulosalueelta siirtyi kevään – ja kesän aikana eläkkeelle kolme toimistosihteeriä. 
Kaupungin talouspalveluiden keskittämishankkeeseen liittyen siirrettiin 1.9.2016 lukien viisi 
laskutus- ja talousasioita (ml. Rauman Veden ja JHL:n laskutus) hoitavan henkilön vakansssia 
keskusviraston alaiseen talouspalvelukeskukseen. Lukuun ottamatta Isometsällä ja talotoimen 
rakennuttamisyksikössä hoidettavia taloustehtäviä hoidetaan kaikki teknisen viraston 
talouspalvelut keskusviraston talouspalvelut –yksikössä. Lisäksi jäljelle jääneet hallintotehtävät 
järjesteltiin uudelleen. 
Talotoimesta eläkkeelle siirtyi kaksi kirvesmiestä ja laitosmies vuoden 2016/2017 vaihteessa. 
Tuntipalkkainen kirvesmiehen toimi muutettiin kuukausipalkkaiseksi ja täytettiin. Kahden muun 
edellä mainitun toimen osalta tehtiin tehtäväjärjestelyitä. Lisäksi talotoimen johtaja irtisanoutui 
siirtyen pois Rauman kaupungin palveluksesta. Virkaa on toistaiseksi hoidettu tilapäisjärjestelyin.  
Kunnallistekniikan tulosalueelta siirtyi eläkkeelle kunnallistekniikan johtaja. Uusi kunnallistekniikan 
johtaja aloitti 1.8.2016. Lisäksi katutoimesta jäi eläkkeelle kolme kunnossapitotyöntekijää, ja 
kahden työntekijän työsuhde päättyi muusta syystä. Kokonaisuudessaan henkilöstömäärä väheni 
katutoimessa 13 henkilöllä, mikä on  edellyttänyt yksikön tehtävien uudelleen järjestämistä. 
Wihertoimesta eläköityi huoltokorjaaja, jonka tehtävät siirrettiin hoidettavaksi jatkossa 
korjaamolla. Lisäksi liikuntapaikkatoimesta siirtyi eläkkeelle kenttämestari ja kentänhoitaja. Myös 
kenttämestarin tehtävien osalta suoritettiin töiden uudelleenjärjestelyä, ja kentänhoitajan tehtäviä 
hoitamaan siirtyi henkilö katutoimesta. 
Kaavoitus: ei muutoksia henkilöstömäärässä. 
Ympäristö ja kiinteistöt tulosalueelta eläköityi kaupungingeodeetti vuoden 2015 loppupuolella. 
Uusi kaupungingeodeetti aloitti viranhoidon keväällä 2016. Lisäksi loppuvuodesta tulosalueelta 
siirtyi eläkkeelle mittaustyönjohtaja ja vuoden vaihteessa 2016/2017 mittausteknikko. Molempien 
henkilöiden osalta on tehtävät järjestelty uudelleen. Rakennusvalvonnasta eläköityi lupatarkastaja, 
jonka tehtävät on hoidettu toistaiseksi määräaikaisen viranhaltijan toimesta. 

 
Kiinteistönpito 
Kiinteistönpitoa ja vuokrausta helpottamaan sekä toimintaa jäntevöittämään hyväksyttiin keväällä 
2016 kiinteistöjen salkutusjärjestelmä. Sen mukaan kiinteistöjen kunnossapito keskitetään 
aktiivikäytössä oleviin, tai muutoin tarvittavaan kiinteistöresurssiin, ja tarpeettomista kiinteistöistä 
luovutaan. Tämän tavoitteena on, että tilankäyttöä tehostetaan ja turhista tiloista luovutaan, joka 
kiinteistöjä myymällä tai purkamalla. Vuoden 2016 aikana myytiin mm. seuraavat tarpeettomaksi 
käyneet kiinteistöt jä osakehuoneistot (As Oy Kodisjoen Alaistenkulman rivitalo, Tornela, Vilokarin 
ns. Jalosen talo ja Suojatyökeskus sekä kaksi osakehuoneistoa). Luopumalla turhista tiloista voidaan 
aktiivisesti vaikuttaa kiinteistökannan ylläpitokuluihin. Syyspuolella käynnistettiin pääomavuokran 
määräytymistä koskeva kehityshanke. Lisäksi tarkoituksena on valmistella PTS:t ainakin 
merkittävimpien käytössä olevien rakennusten osalta korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden 
lisäämiseksi. 

 
Liikenneväylien kunnossapito 
Liikenneväylien kunnossapitomäärärahoista säästyi noin 180.000 euroa. Kun lisäksi otetaan 
huomioon kiinteistönomistajien maksama osuus katujen sulatusjärjestelmän ylläpidosta, on säästö 
budjetoituun toimintakatteeseen verrattuna n. 250.000 euroa. Säästöä syntyi pääasiassa syystä, 
että kuivasta kesästä johtuen kunnossapito sorakaduilla ja huonokuntoisilla asfalttikaduilla oli 
normaalia helpompaa ja toisaalta kunnossapidon henkilöstöä oli sijoitettuna kesäkaudella 
investointikohteille. 
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Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta 
 
Tekninen lautakunta  + 166.011€ toimintakate31.12.2016 
                                       + 424.000 €  kaatopaikan maisemoinnin varaus 
                                       + 121.000 €  Arkeologiset kaivaukset (kate kh:lta) 
                                            60.000 €  Saaristokohteiden kunnossapito (kate investointiosassa) 
                                          771.011  € yhteensä 
                                       -  301.300 €  omaisuuden luovutusvoitto                                          
                                          469.711 €, mikä on budjetoidusta toimintakatteesta 3,8 % 
 
 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Teknisessä virastossa pidettiin yhteensä 1564 talkoovapaapäivää. Käytettäessä laskentaperusteena 120 
€/pv syntyi talkoovapaista kustannussäästöä 187.680 €. Teknisessä virastossa vain kaksi henkilöä 
lomautettiin. 
 
Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Teknisen viraston vuosisäästövelvoitteeksi on asetettu 430.880 €.  
 
Virastossa vuoden 2016 aikana tehtyjen organisaation kehittämistoimenpiteiden johdosta voidaan 
vuosisäästövelvoite saavuttaa pysyvästi. 
 
Perusteluna: eläköitymisten yhteydessä on suoritettu tehtävien ja töiden uudelleen järjestelyitä, niin että 
tehtyjen toimenpiteiden johdosta voidaan tavoitteeksi asetettu tulos saavuttaa entistä vähäisemmällä 
henkilöstömäärällä. 
 
Kuten edellä on mainittu, kaikkien eläköityneiden osalta ei voida katsoa syntyvän kustannussäästöä, koska 
joitakin tehtäviä joudutaan tarpeen mukaan hoitamaan ostopalveluna. 
 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Teknisen viraston suurimmat tulot muodostuvat sisäisistä vuokrista, joiden määräytymisperusteena 
on omakustannushinta. Mikäli ylläpito – ja pääomakulut kasvavat, nostaa tämä vuokria 
(ylläpitokulujen taso ennakoidaan ja kunnossapitokulut tasataan samantyyppisen rakennuskannan 
kesken).  
Ulkoisiin vuokriin on tehty tasokorotus vuodelle 2017. Vuokrataso tulee pitää kohtuullisena ja 
kysyntää vastaavana, jotta tilat pysyvät vuokrattuina.  
 
Luopumalla tarpeettomaksi käyneestä kiinteistökannasta voidaan säästää kiinteistöjen 
ylläpitokuluissa. 
 
Lukuun ottamatta em. vuokratuloja ei teknisen lautakunnan tulosalueelle sisälly merkittäviä määriä 
maksu- yms. tuottoja, joiden tulokertymään voitaisiin aktiivisesti vaikuttaa. Rakennusvalvonnan 
tuotot ovat kiinni pitkälti rakentamisen suhdanteista.  
 
Vapautuvien virkojen ja toimien osalta harkitaan oikeaa tapaa hoitaa tehtävä/tuottaa palvelu. 
Kehittämällä ohjelmistoja ja sähköisiä palveluja voidaan toimintaa tehostaa ja ohjata vapautuvia 
resursseja muualle. 
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

 
Riskien hallinnalla on tarkoituksena torjua riskeistä aiheutuvia vaaroja ja minimoida vahinkoja. 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen:  
Viraston toiminnassa on noudatettu lakia, säännöksiä ja ylempien toimielinten päätöksiä, eikä 
lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut mitään 
korvausvaatimuksia vahingontuottamuksista kuluneen toimintakauden aikana. 
Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna viraston lakiasiantuntijaa/lakimiestä. 
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja 
luotettavuus: 
Viraston talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja 
toteutumisesta on raportoitu tekniselle lautakunnalle kuukausittain. Hankinnat on toteutettu 
teknisen lautakunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. 
Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköisesti tiedoksi lautakunnan puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja suurimman ryhmän edustajalle, minkä lisäksi ne on saatettu lautakunnan 
tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Tekninen lautakunta määrittelee vuosittain 
laskujen hyväksymisvaltuudet. Teknisen viraston toimintasäännön mukaan tulosaluevastaavilla on 
oikeus delegoida päätösvaltaansa alaspäin. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama 
henkilö.  
 
Teknisen lautakunnan valitsemat edustajat ovat osallistuneet isompien talonrakennuksen että 
kunnallisteknisten investointihankkeiden työmaakokouksiin. 
 
Riskien hallinnan järjestäminen 
Teknisen toimialan osalta riskienhallinnasta vastaa teknisen toimen johtaja. 
 
Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu loppuvuodesta 2015; hallintokunnille on annettu uudet 
toiminta-ohjeet. 
 
Teknisen toimen valmissuunnitelma (kriisi ja häiriötilanteet) on osana kaupungin 
valmiussuunnitelmaa hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.10.2015 § 283. 
 
Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käyttöön otettu HAIPRO-ohjelmisto, josta saadaan 
ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan. 
 
Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen 
ensimmäisen urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja 
vastuuaikainen vakuus palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien 
voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä. 
 
Kaupungin kokonaisvaltainen riskikartoitus on melko vanha ja edellyttäisi ”päivitystä”. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset kaupunginhallituksen johtosäännössä. 
Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän 
omaisuuden ym. hankinnat ja luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.  
 
Sopimustoiminta 
Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuaikaisilla 
vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan 
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takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. 
Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimuksenhallintajärjestelmään. 
Vuokrasopimuksia hallitaan Haahtela –järjestelmän kautta.  
 
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
Viraston toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja 
arvioivat toimintaa vuosittain. Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. 
Edellä mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. 
 
 

Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen 
tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon 
kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.–31.12.2016. 
 
Viraston toiminnasta ei yleisesti ottaen aiheudu merkittäviä ympäristöriskejä. Kaupungin kiinteistöt ovat 
pääosin kaukolämmön piirissä ja vanhojen kiinteistöjen öljysäiliöiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. 
Myös työntekijät on ohjeistettu, niin ettei esim. jäteöljyjä tms. aineita päästetä maaperään.  
 
Pilaantuneiden maa-alueiden käyttöönottoon varauduttiin vuoden 2016 budjetissa 50.000 euron 
suuruisella määrärahalla, josta on käytetty n. 29 %. 
 
 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 
Riskien hallinnalla on tarkoituksena torjua riskeistä aiheutuvia vaaroja ja minimoida vahinkoja. 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen:  
Viraston toiminnassa on noudatettu lakia, säännöksiä ja ylempien toimielinten päätöksiä, eikä lautakunnan 
ja sen alaisten viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut mitään korvausvaatimuksia 
vahingontuottamuksista kuluneen toimintakauden aikana. 
Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna kaupunginlakimiestä. 
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja 
luotettavuus: 
Viraston talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja 
toteutumisesta on raportoitu tekniselle lautakunnalle kuukausittain. Hankinnat on toteutettu teknisen 
lautakunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. 
Viranhaltijapäätökset julkaistaan portaaliin lautakunnan jäsenten luettavaksi pääsääntöisesti perjantaisin, 
minkä lisäksi ne on saatettu lautakunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. 
Tekninen lautakunta määrittelee vuosittain laskujen hyväksymisvaltuudet. Teknisen viraston 
toimintasäännön mukaan tulosaluevastaavilla on oikeus delegoida päätösvaltaansa alaspäin. Laskujen 
hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.  
 
Teknisen lautakunnan valitsemat edustajat ovat osallistuneet isompien talonrakennuksen että 
kunnallisteknisten investointihankkeiden työmaakokouksiin. 
 
Riskien hallinnan järjestäminen 
Teknisen toimialan osalta riskienhallinnasta vastaa teknisen toimen johtaja. 
Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin loppuvuodesta 2015, ja hallintokunnille annettiin uudet toiminta-
ohjeet. 
 
Teknisen toimen valmissuunnitelma (kriisi ja häiriötilanteet) on osana kaupungin valmiussuunnitelmaa 
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hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.10.2015 § 283. 
 
Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käyttöön otettu HAIPRO-ohjelmisto. Myös kaikki ”läheltä 
piti” –tilanteet raportoidaan. 
 
Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen 
urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus 
palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään 
seurantarekisteriä. 
 
Kaupungin kokonaisvaltainen riskikartoitus edellyttäisi ”päivitystä”. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset kaupunginhallituksen johtosäännössä. Teknisen 
lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuuden 
ym. hankinnat ja luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.  
 
Sopimustoiminta 
Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuaikaisilla vakuuksilla 
ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. 
Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. 
Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimuksenhallintajärjestelmään. 
Vuokrasopimuksia hallitaan Haahtela –järjestelmän kautta.  
 
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
Viraston toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat 
toimintaa vuosittain. Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä 
mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. 
 
Oikeudenkäynnit 
Teknisen viraston hoitamista/vastuulla olevista asioista ei ole käsitelty oikeusasteissa. 
 
Hankinnoista tehdyistä valituksista markkinaoikeuteen ei ole tuomittu maksettavaksi korvauksia tms. 
 
 
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN  
 

Tekninen lautakunta yhteensä TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 

 
Menot -18 365 000 0 -18 365 000 -15 673 036,39 85,3 

 
Tulot 0 0 0 29 752,80 

 
 

Netto -18 365 000 0 -18 365 000 -15 643 283,59 85,2 
 

  

81



Tilinpäätös 2016/Täydennysosa 
7 Tekninen lautakunta 

 

Tekninen lautakunta, talotoimi TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
712000 Vanhojen rakennusten muutostyö -1 500 000 160 000 -1 340 000 -1 260 980,70 94,1 
712003 Lyseokatu 2 -50 000 0 -50 000 0,00 0,0 
712006 Terveyskeskuksen pääasema -100 000 0 -100 000 -66 530,14 66,5 
712008 Nortamonkadun terveysasema -100 000 0 -100 000 0,00 0,0 
716014 Päiväkotien ja koulujen pihat -100 000 0 -100 000 -99 975,86 100,0 
716021 Syvärauman päiväkodin pk -50 000 50 000 0 0,00 0,0 
716033 Naulan työkeskus -500 000 110 000 -390 000 -234 507,89 60,1 
716059 Kuntoutuskeskus 0 -110 000 -110 000 -109 200,00 99,3 
718001 Aronahteen koulu -1 500 000 1 300 000 -200 000 -193 950,64 97,0 
718002 Nanun keskuskeittiö -100 000 100 000 0 0,00 0,0 
718007 Otan koulu -1 500 000 -2 310 000 -3 810 000 -3 806 094,25 99,9 
718027 Suurkeittiölaitteet -60 000 0 -60 000 -48 517,75 80,9 
718054 Pohjoiskehän koulu -300 000 50 000 -250 000 -28 451,40 11,4 
720005 Uimahalli -100 000 100 000 0 0,00 0,0 
720031 Äijänsuon uusi huoltorakennus -500 000 500 000 0 0,00 0,0 
721024 Otanlahden pesäpallokatsomo -200 000 50 000 -150 000 -137 142,08 91,4 
722000 Isometsän varikkoal rakennukse -500 000 0 -500 000 -481 816,64 96,4 
724015 K:pihlaja,Kuusk:kari,Reksaari -100 000 0 -100 000 0,00 0,0 
724021 Poroholma -25 000 0 -25 000 -25 000,00 100,0 
724026 Vierasvenelaituri -20 000 0 -20 000 0,00 0,0 
Tekninen lautakunta, talotoimi 

     
 

Menot/Netto -7 305 000 0 -7 305 000 -6 492 167,35 88,9 
 

Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
708103 Kenttien kehittäminen -100 000 0 -100 000 0,00 0,0 
708111 Lähiliikuntapaikat -100 000 0 -100 000 -83 120,81 83,1 
732032 Pyörätiemerkit ja reunakivet -200 000 0 -200 000 -19 429,86 9,7 
734015 Keskustan kehittäminen -900 000 0 -900 000 -814 256,41 90,5 

20 Menot -900 000 0 -900 000 -844 009,21 93,8 
50 Tulot 0 0 0 29 752,80 0,0 
60 Netto -900 000 0 -900 000 -814 256,41 90,5 

734020 Kaunisjärvenkadun liikenneympy -200 000 0 -200 000 -294 514,36 147,3 
734021 Katu- ja liikennejärjestelyt -500 000 0 -500 000 -360 186,09 72,0 
734022 Aittakarinkadun liikenneympyrä -50 000 0 -50 000 -31 224,38 62,4 
738011 Tuomoniemi-Uusilahti -230 000 0 -230 000 -282 165,82 122,7 
738028 Koillinen teollisuusalue -1 500 000 0 -1 500 000 -1 179 534,63 78,6 
738054 Pirttialho -600 000 0 -600 000 -494 493,55 82,4 
738102 Papinpelto -50 000 0 -50 000 -24 518,28 49,0 
738104 Luostarinkylän eritasoliittymä -3 500 000 0 -3 500 000 -3 117 067,23 89,1 
740000 Peruskunnostusohjelma -900 000 0 -900 000 -609 230,25 67,7 
742000 Ulkovalaistusverkko -700 000 0 -700 000 -371 365,68 53,1 
744024 Veneväylät -130 000 0 -130 000 -49 240,00 37,9 
746000 Puistot ja leikkipaikat -150 000 0 -150 000 -130 550,38 87,0 
746003 Keskusta-alueen leikkipuistot -100 000 0 -100 000 -112 599,22 112,6 
750012 Hangassuon kaatopaikka -100 000 0 -100 000 0,00 0,0 
750026 Siltakorjaukset -250 000 0 -250 000 -382 959,48 153,2 
750029 Fåfängan alueen kehittäminen ( -500 000 0 -500 000 -520 646,81 104,1 
Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka 

     
 

Menot -10 760 000 0 -10 760 000 -8 906 856,04 82,8 

 
Tulot 0 0 0 29 752,80 

 
 

Netto -10 760 000 0 -10 760 000 -8 877 103,24 82,5 
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Tekninen lautakunta, irtain omaisuus TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
754006 Pyöräkuormaaja -170 000 0 -170 000 -159 446,00 93,8 
754011 Kadun pesulaitteisto -40 000 0 -40 000 -30 845,00 77,1 
754404 ATK-hankinnat -30 000 0 -30 000 -24 000,00 80,0 
754801 Siirrettävät katsomot -20 000 0 -20 000 -19 800,00 99,0 

Tekninen lautakunta, irtain omaisuus 
     

 
Menot/Netto -260 000 0 -260 000 -234 091,00 90,0 

 

Tekninen lautakunta, aineeton omaisuus TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
755000 Kantakartasto -40 000 0 -40 000 -39 922,00 99,8 

Tekninen lautakunta, aineeton omaisuus 
     

 
Menot/Netto -40 000 0 -40000 -39 922,00 99,8 

 

Eräiden talonrakennusinvestointien osalta tehtiin kevään aikana päätös (kv) toteutuksen siirtämisestä 
tuleville vuosille, ja hankkeille varattujen määrärahojen käyttämisestä mm. Otan koulun 
peruskorjaushankkeen katteeksi. Merkittävimpiä talonrakennushankkeita ovat olleet Otan koulun 
peruskorjauksen jatkaminen, Isometsän varikkoalueen kunnallistekniikan toimistorakennus toteutus sekä 
Pohjoisten kaupunginosan koulun samoin kuin Hj Nortamon koulun (Aronahteen koulun) peruskorjauksen 
suunnittelutyön jatkaminen. Määrärahoja käytettiin yhteensä 6,5 M€. 
 
Kunnallistekniikan investointihankkeet toteutuivat suunnitellusti, ja mm. Luostarinkylän eritasoliittymä 
vastaanotettiin marraskuussa 2016. Muita merkittäviä rakennuskohteita olivat keskustan kehittämistyön 
jatkaminen, Lakarin alueen infrarakentaminen, Fåfängan alueen rakennustyöt ja peruskunnostustyön 
jatkaminen. Määrärahoja käytettiin yhteensä noin 8.9 M€. 
 
AKJ: Sisäisen autoleasing-järjestelmän uudistamiseksi on nimetty työryhmä, joka on  

- selvittänyt nykyistä järjestelmää ja sen perusteita 
- selvittänyt nykyisen autokannan ja ajoprofiilit 
- pyytänyt hallintokunnilta näkemyksiä yhdistää autojen käyttöä em. selvitysten pohjalta 
- selvittänyt mahdollisuuksia kehittää autokäytön tehostamista. 

Työryhmän työ on edelleen kesken; tarkoituksena on mm. selvittää ulkopuolisen palveluntuottajan 
tarjoamien palveluiden kautta alentaa hallinnointikustannuksia, selvittää edelleen autojen yhteiskäytön 
mahdollisuuksia ja toteuttaa niitä. Työryhmä on ohjannut vuoden 2017 autohankinnat siten, että 
talousarvion määrärahalla voidaan tarvittavat autot hankkia.  

 
 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Virastossa on valmistauduttu tulevaan organisaatiomuutokseen mm. osallistumalla talouspalveluiden 
yhtenäistämishankkeeseen niin, että viraston aiemmin hoitamat laskutuspalvelut siirtyvät 1.9.2016 
talouspalveluiden vastattavaksi. Kaupungin kaikki laitosmies- ja vahtimestaripalvelut (=huoltomiespalvelut) 
yhdistettiin vuoden vaihteessa talotoimen kunnossapitoyksikön organisoitavaksi. Sähköisiä palveluita on 
laajennettu ottamalla käyttöön mm. kunnallisteknisten palveluiden palautepalvelu. Lisäksi kaikkien 
henkiöiden eläköitymisten yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan pyritty tehtävät jakamaan henkilöstön 
kesken työtehtäviä uudelleen järjestelemällä. Henkilöstökulujen osalta arvioidaan vuosisäästöksi noin 10 
htv. 
 
 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN 
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KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Organisaatio tarjoaa haasteellisia työtehtäviä; toimintaa leimaa ”peli 

kulkee” vire 
2. Huolehditaan toiminnan edellyttämästä lakisääteisestä ja ammattitaidon 

ylläpitämiseen tähtäävästä täydennyskoulutuksesta. 
3. Henkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä; organisaatiossa ei ilmene ”ei kuulu 

mulle” –asennetta. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Tyhy-kyselyjen tulokset 
• Kehittämistyö yksiköissä jatkuu. Yksityiskohtaiset toimenpiteet sovitaan syksyn 2016 

raporttien julkistamisen perusteella. 
2. Koulutuspäivien määrä. 

• Koulutuspäiviä on ollut eri tulosalueilla yhteensä 285 (1996 h). Toiminnan edellyttämät 
luvat ovat ajan tasalla (tulityö, tieturva, kuljetuspätevyys, vesihygienia). 

3. Sisäinen yrittäjyys –toimintatavan sisäistäminen;  jokainen työntekijä huomioi sekä ulkoiset että 
sisäiset asiakkaat. 

• Kevään aikana on otettu käyttöön palautejärjestelmä. Saatuja asiakaspalautteita tullaan 
tulevaisuudessa käyttämään toiminnan ja palvelun kehittämisessä. Vuoden 2016 puolella 
saatiin järjestelmän kautta 113 yhteydenottoa. 

Linjanveto Tavoite 

Palveleva 
rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja kehitetään oma 

organisaation palvelutuotantoa 
2. Suhtaudutaan avoimin mielen vaihtoehtoisiin toiminta/tuotantotapoihin 

(tilahallinto, kunnallistekniikka) 
3. Jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Virasto on mukana mm. kunnallistekniikan KEHTO (valtakunnallinen kuntien infra-alan 
kehittäminen ja haltuunotto) –foorumiin ja sen alahankkeisiin. 

• Viraston edustajat osallistuvat vuosittain yhteisiin hanketapaamisiin mahdollisuuksien 
mukaan. 

 
Talotoimessa jatketaan HINKU-hankkeen ja energiatehokkuuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä. 
Kaupunki osallistunee jatkokaudelle 2017-2025; energian kokonaissäästö 7,5 % vuoteen 2025  – 
välitavoitteen säästö vuoteen 2020 4 %. 
 

2. Talonrakennuksen uudisrakennushankkeiden osalta punnitaan vuokrausta/omistamista 
vaihtoehtoina sekä kunnallistekniikan rakentamisessa urakointi/omana työnä vaihtoehtoja. 
Kunnallisteknisen kunnossapidon osalta selvitetään/testataan alueurakointia. 

• Selvitykset kesken. 
Linjanveto Tavoite 

Yritysten kasvun 
mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Lupahakemusten nopea, joustava ja osaava käsittely 
2. Riittävä tonttitarjonta (eri  tyyppisiä ja kokoisia yritystontteja) 

84



Tilinpäätös 2016/Täydennysosa 
7 Tekninen lautakunta 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Saadut asiakaspalautteet 
• Hakemusten käsittely ollut verraten nopeaa ottaen huomioon käytössä olleet resurssit; 

saadut palautteet olleet positiivisia. 
2. Huolehditaan, että tarjolla on riittävästi kunnallistekniikalla ja hyvillä kulkuyhteyksillä varustettuja 

yritystontteja. 
• Alkuvuoden aikana vuokrattiin 5 yritystonttia ja lisäksi varattiin 2 tonttia. Vapaana on tällä 

hetkellä 23 yritystonttia. 
Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Asioiden käsittelyaikojen jatkuva lyhentäminen 
2. Ennakko-ohjaus viranomaiskäsittelyssä. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Asioiden läpimenoaika. 
• Yritysten osalta on rakennuslupa-asioiden keskimääräinen läpimenoaika n. 1 kk ja ok-

lupahakemusten osalta n. 1- 2 kk.  
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Viihtyisän ympäristön rakentaminen, hoito ja kunnossapito. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Huolehditaan rakennetun ympäristön (kiinteistöomaisuus ja infra) turvallisuudesta ja 
viihtyisyydestä; kiinteistöjen turvajärjestelmät ajan tasalla, sisäilma täyttää terveydelle asetetut 
vaatimukset, liikenneturvallisuuden lisääminen (kiertoliittymät, esteettömyys, pyörätiet) –
asiakaspalautteet ja kuntalaisaloitteet. 

• Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti; poikkeamiin reagoidaan tarpeen mukaan. 
• Liikenneturvallisuutta on lisännyt mm. Kaunisjärvenkadun liikenneympyrä, joka on 

valmistunut heinäkuun alussa. 
2. Kyselytutkimus (1000 taloutta) kuntalaisille tehdään 2016 (joka toinen vuosi). 

• Keväällä suoritetun kyselyn tulokset valmistuvat syksyllä 2016. 
Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Määrärahojen käyttöä seurataan tehokkaasti ja poikkeamiin reagoidaan. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Jatketaan sisäisen vuokrajärjestelmän kehittämistä, niin että se entistä paremmin ohjaa tilankäytön 
tarpeita. 

• Hallintokunnilta peritään sisäisenä vuokrana kiinteistönpidon aiheuttamat todelliset 
kustannukset. Uudistamistyö jatkuu pääomavuokralaskennan uudistamisella. 

2. Energiansäästötoimenpitein vaikutetaan energiakustannuksiin. 
• Energiansäästötoimenpiteitä toteutettu vuosittain siihen osoitettujen määrärahojen 

puitteissa. 
3. Kiinteistöjen salkutuksesta alustava suunnitelma; käyttöönotto edellyttää luottamuselin käsittelyä 

(turhista tiloista luopuminen, kunnossapitotoimien priorisoiminen) 
• Salkutuksen periaatteet hyväksytty keväällä valtuustossa. Työ jatkuu PTS-laatimisella. 
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Tulosalueet 

7.1 Hallinto ja talous 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 463 712 448 200 457 183 -8 983 102,0 % 
Myyntituotot 455 817 448 200 455 248 -7 048 101,6 % 
Tuet ja avustukset 7 744 

 
1 934 -1 934 

 Muut toimintatuotot 151 
    Toimintamenot -1 657 556 -1 544 338 -1 550 239 5 901 100,4 % 

Henkilöstökulut -1 561 176 -1 420 968 -1 459 691 38 724 102,7 % 
Palvelujen ostot -41 119 -61 900 -36 329 -25 571 58,7 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 665 -15 200 -9 145 -6 055 60,2 % 
Vuokrat -42 314 -42 270 -44 064 1 794 104,2 % 
Muut kulut -1 282 -4 000 -1 009 -2 991 25,2 % 
Toimintakate -1 193 844 -1 096 138 -1 093 056 -3 082 99,7 % 

 

7.2 Talotoimi 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 16 793 333 15 563 438 16 157 647 -594 210 103,8 % 
Myyntituotot 722 854 264 000 557 277 -293 277 211,1 % 
Tuet ja avustukset 5 259 24 346 29 301 -4 955 120,4 % 
Vuokratuotot 15 909 998 15 274 800 15 268 209 6 591 100,0 % 

Muut toimintatuotot 155 223 292 302 861 -302 569 
103719,5 

% 

Toimintamenot 
-17 631 

908 
-16 303 

568 
-16 418 

428 114 859 100,7 % 
Henkilöstökulut -1 952 148 -2 663 366 -2 214 410 -448 956 83,1 % 
Palvelujen ostot -2 917 646 -1 424 711 -2 089 538 664 827 146,7 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 355 027 -4 100 680 -4 107 836 7 156 100,2 % 
Vuokrat -1 599 023 -1 026 060 -1 498 862 472 802 146,1 % 
Muut kulut -6 808 064 -7 088 752 -6 507 783 -580 969 91,8 % 
Toimintakate -838 575 -740 131 -260 780 -479 350 35,2 % 

 
  
TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
Kunnossapidettävien kiinteistöjen 
(1.210.000 m3) kustannukset 

    

Tekninen kp. €/m³/v        1,88   1,90 1,95 2,0 
Kiinteistön hoito €/m³/v       1,78          1,80 1,84 1,90 

 

Asunnot ja toimitilat: TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
Kunnan suoraan omistamien asuntojen 
lukumäärä, 31.12,, kpl 118 118 118 107  
Kunnan suoraan omistamien asuntojen 
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2 

  
6295 

 
6295 6295 

 
4607  

Kunnan omistamien asunto-
osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., 
kpl 11 

 
 

11 11 

 
 

5  
Kunnan suoraan omistamien muiden  214032  212902  
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tilojen huoneistoala 31.12., yhteensä 
h-m2 

 
212902 

 
238900  

 

Tilojen tavoitekulutus 2016 

 

7.3 Isännöinti 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 341 527 345 520 341 516 4 004 98,8 % 
Myyntituotot 341 527 345 020 341 516 3 504 99,0 % 
Muut toimintatuotot 

 
500 

 
500 

 Toimintamenot -325 754 -336 148 -319 818 -16 329 95,1 % 
Henkilöstökulut -264 002 -260 928 -263 079 2 152 100,8 % 
Palvelujen ostot -30 169 -46 240 -29 343 -16 897 63,5 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 215 -2 700 -3 958 1 258 146,6 % 
Vuokrat -25 700 -23 180 -22 751 -429 98,2 % 
Muut kulut -668 -3 100 -686 -2 414 22,1 % 
Toimintakate 15 773 9 372 21 698 -12 325 231,5 % 

 

Isännöintiyksikön toiminnan painopiste oli kuluneena vuonna vuokraustoiminnassa ts. hyvässä 
asiakaspalvelussa ja kiinteistöjen korjauksissa.  Vuokra-asuntomarkkinat elpyivät vuoden 2016 aikana ja 
asuntojen kysyntä oli hyvä, mistä kertoo, että asetettu toimintakatetavoite ylitettiin.  
Edellä mainitun mukaisesti yksikkö on panostanut huoneisto- ja muihin kiinteistökorjauksiin, jotta 
tarjottavan asuntokannan hyvä hinta- ja laatusuhde pystyttäisiin ylläpitämään kiristyneillä markkinoilla. 
Kokonaisvuokrausaste on noussut 96,7 %:iin. 
Kiinteistöyhtiöistä Raumanmerenkatu 11:n peruskorjausurakka valmistui toukokuussa 2016 ja talon 
vuokraus käynnistyi kesäkuussa. Talon käyttöaste oli vuoden vaihteessa 98,7 %. Lisäksi heinäkuussa 
käynnistyi Monnankatu 16/Tarvolantei 1 peruskorjausurakka. Peruskorjaukset näkyvät kohonneena 
lainakantana; mm. Monnankadun kiinteistön peruskorjaukseen nostettiin 1.7 M€:n suuruinen laina.  
 

 

 
 TA 

2015 
TP 
2016 

TA 
2015 

TP 
2016 

TA 
2015 

TP 
2016 

TA 
2015 

TP 
2016 

TA 
2015 

TP 
2016 

TA 
2016 

TP 
2016 

TA 
2015 

TP 
2016 

               

 
Rak. 
kunn. 
pito 

 Läm- 
mitys  Sähk

ö  
Vesi 
ja 
jäte-
vesi 

 Jäte-
huolto  

Alueet 
kunn. 
pito. 

 Muuttuvat 
 kust.yht  

Rakennustyyppi  €/m3/v  €/m3
/v  €/m3/

v  €/m3
/v  €/m3/

v  €/m3/v  €/m2/v  

Virastorakennukset 2,37 2,0 2,40 2,4 1,60 1,5 0,21 0,2 0,15 0,1 0,30 0,36 40,00 27,25 
Päiväkodit 4,00 3,8 4,20 3,5 2,30 1,9 0,60 0,64 0,40 0,4 1,30 0,60 62,00 52,45 
Vanhainkodit, 
vanh.talot 1,40 3,0 4,10 2, 8 2,00 1,8 0,90 0,77 0,50 0,6 0,80 0,38 45,00 45,27 

               
Koulurakennukset 1,30 1,6 2,60 2,3 1,15 1,3 0,20 0,29 0,15 0,2 0,55 0,26 35,00 37,80 
Kulttuurirakennukset 1,05 1,1 1,40 0,8 1,65 1,5 0,20 0,14 0,10 0,1 1,10 0,47 36,00 29,00 
Uimahalli 1,25 2,5 5,10 4, 8 4,10 3,8 1,95 2,87 0,10 0,1 0,10 0,00 72,00 67,66 
Jäähallit 0,35 0,4 1,15 0,8 1,90 1,6 0,30 0,31 0,03 0,00 0,10 0,00 33,00 27,72 
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 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
Kiinteistöyhtiöitä 14 14 13 13 
Asuntoja 1218 1233 1228 1228 
M2:ä 78304 78303 77955 77955 
Liikevaihto 6.200.000 6.524.400 7.100.000 6.824.750 
Lainakanta 35.120.200 36.491.90

 
37.650.00

 
35.826.700 

Asuntohakemuksia n. 800 n.1100 n. 800 n. 1000 
Uusia vuokrasopimuksia 241 234 200 245 
Käyttöaste 96,2 % 93,9 % 96,0 % 96,7 % 
Kaupungin suoraan omistamia 
asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä 

n. 100 n. 100  n. 100 n. 100 

Kaupungin omistamia muita kohteita 
vuokralaskutuksessa 

n. 100 n. 100 n. 100 n. 80 

 

7.4 Asuntojen vuokraus 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot   404 820 382 689 22 131 94,5 % 
Myyntituotot 

  
192 -192 

 Vuokratuotot 
 

396 570 373 532 23 038 94,2 % 
Muut toimintatuotot 

 
8 250 8 965 -715 108,7 % 

Toimintamenot   -392 510 -350 583 -41 927 89,3 % 
Henkilöstökulut 

     Palvelujen ostot 
 

-151 440 -120 156 -31 284 79,3 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 
-80 430 -87 418 6 988 108,7 % 

Vuokrat 
 

-155 800 -130 493 -25 307 83,8 % 
Muut kulut 

 
-4 840 -12 516 7 676 258,6 % 

Toimintakate   12 310 32 106 -19 796 260,8 % 
 

Tulosalueella seurataan kunnan suoraan omistamien asuntojen tuottoja ja kuluja. Kuluneen vuoden aikana 
kaupunki myi Kiinteistö Oy Kodisjoen Alaistenkulman osakkeet (5 asuntoa) ja kaksi erillistä 
osakehuoneistoa. Yksikön hallinoitavana on 80 asuntoa. 
 

7.5 Kunnallistekniikka 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 3 546 044 3 322 494 2 783 303 539 191 83,8 % 
Myyntituotot 3 386 960 3 187 420 2 625 677 561 743 82,4 % 
Tuet ja avustukset 42 573 36 074 60 813 -24 739 168,6 % 
Vuokratuotot 9 589 9 000 5 661 3 339 62,9 % 
Muut toimintatuotot 106 922 90 000 91 152 -1 152 101,3 % 
Toimintamenot -9 422 105 -7 791 915 -7 805 007 13 092 100,2 % 
Henkilöstökulut -3 983 810 -3 759 808 -3 358 982 -400 826 89,3 % 
Palvelujen ostot -3 016 661 -1 997 187 -2 137 254 140 067 107,0 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 104 206 -1 003 050 -1 182 008 178 958 117,8 % 
Avustukset -139 033 -120 400 -117 488 -2 912 97,6 % 
Vuokrat -1 109 766 -805 510 -898 015 92 505 111,5 % 
Muut kulut -68 629 -105 960 -111 259 5 298 105,0 % 
Toimintakate -5 876 061 -4 469 422 -5 021 704 552 282 112,4 % 
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Suunnittelu 
Vuoden 2016 aikana laadittiin katusuunnitelmia uudisrakennus- ja peruskunnostuskohteille kuten 
Monnakadulle, Paranvaheelle sekä Suvitien ja Meriraumantien kevyen liikenteen väylille.   Kaavoituksen 
kanssa yhteistyössä laadittiin liikenne-, rakennettavuus- ja hulevesiselvityksiä mm. Koillisen 
teollisuusalueen osayleiskaavan tausta-aineistoksi.  Vuonna 2016 määriteltiin myös Rauman 
pääpyöräilyreitit sekä laadittiin suunnitelma virkistystä ja matkailua tukevista reiteistä keskustasta merelle. 
Tulevaisuuden liikennesuunnittelua varten laadittiin Rauman liikennemalli (RauLi), jonka avulla voidaan 
arvioida suunniteltujen väylähankkeiden vaikutuksia nykytilassa sekä tulevaisuuden liikenne-ennusteisiin 
perustuen. 

Vuoden lopussa valmistui yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja seudun kuntien kanssa Rauman 
seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Loppuvuodesta perustettiin myös poikkihallinnollinen 
liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on mm. liikennekasvatus- ja viestintä. 

Katutoimi 
- Vuoden 2016 aikana katutoimi toteutti useita uudisrakennus- ja peruskunnostuskohteita mm. 

Metsätähdentien rakentamisen, Sjölundinlahden paineviemärin rakentamisen, Kalatorin alueen 
vesihuollon ja kiveystyöt, Tuomoniemen asuinalueen, Fåfängan alueella Syväraumanlahden täytön 
sekä useita pienempiä kohteita. 

- Vuosi 2016 oli katutoimessa henkilöstön osalta muutosten vuosi. Katutoimesta siirtyi 3 henkilöä 
Wihertoimeen sekä 2 henkilöä Kiinteistö- ja mittaustoimeen kunnallistekniikka 2020-
henkilöstöohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi katutoimesta siirtyi 2 henkilöä Talotoimeen ja yksi 
Liikuntapaikkatoimeen. Eläkkeelle vuoden 2016 aikana siirtyi 3 henkilöä. Yhteensä katutoimen 
henkilöstöresurssit vähenivät vuoden 2016 aikana 13 työntekijällä.  

- Vuoden 2016 alussa myös Wihertoimen pienkonekorjaamo yhdistettiin osaksi katutoimea. 
- Vuoden 2016 aikana kilpailutettiin Lapin alueen hoito-ja kunnossapito alueurakka vuosille 2016-

2019.  
 
Wihertoimi 

- Kaunisjärvenpuiston peruskunnostusta jatkettiin. Puistoon rakennettiin ”senioripuiston” osa, joka 
sisältää erilaisia ulkokuntoiluvälineitä ja aktiviteetteja. Leikkikentän ja ”senioripuiston” 
valmistuttua, töitä jatketaan puiston jäsentämisellä ja yleisen ilmeen parantamisella. 
Leikkikenttiin investoitiin kaikkiaan n. 80 000 €. Siilotien ja Nummen leikkikenttien vanhat 
huonokuntoiset puuaidat uusittiin. Lajon leikkikenttä uusitaan kokonaan ja vuoden 2016 aikana 
kaikki pohjatyöt saatettiin valmiiksi. Raumanmeren leikkikentän välineistöä uusittiin sekä ilmettä 
parannettiin.  
Penkkiohjelmaa jatkettiin lisäämällä reilu kymmenen kiinteää penkkiä eri kohteisiin ja Rafu ja 
Teresia Lönnströmin puiston suihkut saatiin valmiiksi. 

- Saaristokohteet siirtyivät vuoden alussa wihertoimen alaisuuteen. Samalla siirtyi saaristoisäntä 
wihertoimen vahvuuteen. Kunnallistekniikka 2020-hankkeen tavoitteen mukaan katutoimen kolme 
aluesiivoojaa siirtyi wihertoimeen syksyllä 2016. Syksyllä aloitettiin myös uuden kunnossapidon 
työnjohtajan rekrytointi edellisen työnjohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin. Wihertoimen huolto-
korjaaja jäi eläkkeelle helmikuun alussa. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa 6+17. 
Kausihenkilöstö 18. 

- Kunnallistekniikka 2020-hankkeen mukaisesti Wihertoimen koneiden huolto- ja korjaustoiminta 
siirtyi Keskuskorjaamolle ja Katutoimelta aluesiivoojat siirtyivät wihertoimeen. Kokonaan uutena 
kustannuspaikkana wihertoimen alaisuuteen siirtyi saaristokohteet. 

 
Liikuntapaikkatoimi 

- Useammalle vuodelle jaettu Pyynpään lähiliikuntapaikan rakentaminen aloitettiin puistopolkujen 
toteuttamisella ja valaistuksen hankkimisella. Liikuntapaikoilla pidetyt suuret tapahtumat RMJ ja 
pesäpallon suurleiri edellyttivät normaalista poikkeavaa panostusta kenttien ja olosuhteiden 
kehittämiseen. 

- Henkilöresursseissa saavutettiin Kunnallistekniikka 2020 –hankkeessa asetetut tavoitteet; 
Henkilöstön määrä vähentyi yhdellä työnjohtajalla eläköitymisen myötä ja samalla selkiytettiin 
LPT:n sisäinen organisaatio kahteen osastoon; Hallit ja Ulkoliikuntapaikat. Ulkopuolisia sijaisia ei 
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jouduttu palkkaamaan useista pitkistä sairaslomista huolimatta, vaan sijaiset ja kausityöntekijät 
saatiin hoidettua kunnallistekniikan sisäisillä siirroilla katutoimesta. Henkilöstömäärä 2+18. 

- Panostettiin henkilöstön moniosaamisen kasvattamiseen 
 
Liikenneväylät TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 
31.12.,km 

274 274 275 277 

Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen 
väylät, 31.12., km  

103 104 104 106 

Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 
31.12., km 

0 0  0 

Muut yksityistiet 31.12., km 345 345 345 345 
Liikennealueiden ylläpito 
kunnossapitokustannus (€/m2) 

    

Saneerattu verkostokilometri (km) 0.6 1,8 0,8 1,8 
Kunnallistekniikalla varustettuja  
rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl 

- vuoden aikana valmistuneet tontit 
- vuoden aikana haettavana olleet 

tontit 

 
28 
85 

 
0 

94 

 
9 

  

 
0 

89  

Kunnallistekniikalla varustettuja rakenta-
mattomia teollisuus/yritystontteja,kpl  

- vuoden aikana valmistuneet tontit 
- vuoden aikana haettavana olleet 

tontit 

 
 

7 
21 

 
 

 
 

9 
24 

 
 

2 
  

 
 

0 
23 

Kunnallistekniikan investointimäärärahat € 
(milj.) 

 
9 

 
8,4 

 
10,4 

 
8,9 

Puistot ja muut yleiset alueet     
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen 
pinta-ala 31.12., ha 

165 165 165 165 

      
Maa- ja metsätilat     
Peltopinta-ala, 31.12., ha    119 
Metsäpinta-ala 31.12., ha 3870 3870 3870 3870 
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m3  5340 11260 11260 11305 
 

7.6 Koneet ja kuljetusvälineet 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 1 365 897 1 273 000 1 278 415 -5 415 100,4 % 
Myyntituotot 4 328 

 
3 485 -3 485 

 Vuokratuotot 1 321 107 1 273 000 1 211 320 61 680 95,2 % 
Muut toimintatuotot 40 462 

 
63 610 -63 610 

 Toimintamenot -1 040 272 -1 046 598 -949 286 -97 312 90,7 % 
Henkilöstökulut -394 145 -386 558 -521 675 135 117 135,0 % 
Palvelujen ostot -370 948 -300 470 -174 020 -126 450 57,9 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -201 417 -272 100 -182 212 -89 888 67,0 % 
Vuokrat -66 347 -82 400 -64 299 -18 101 78,0 % 
Muut kulut -7 415 -5 070 -7 081 2 011 139,7 % 
Toimintakate 325 625 226 402 329 129 -102 727 145,4 % 
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Omat koneet: 

 
TP 

2014 

 
TP 

2015 

  
TP 

2016 

   

Kuorma-autot 6 6  6    
kevyt kuorma-autot 5 5  4    
pakettiautot  8 8  7    
henkilöautot  0 0  0    
traktorit 21 22  19    
imulakaisukone 1 1  1    
lakaisukone 1 1  1    
imu/harjakone  1 1  1    
kuormaaja  1 1  1    
tiehöylät  3 3  2    
pienkoneet 6 6  5    
veneet 
 
Sisäinen leasing:  

   2    

pakettiautot   42 42    
henkilöautot   33 33    

kevyt kuorma-autot   1   
  

7.7 Tilaustyöt 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 414 433 352 000 433 585 -81 585 123,2 % 
Myyntituotot 414 433 352 000 433 585 -81 585 123,2 % 
Toimintamenot -406 700 -350 000 -418 626 68 626 119,6 % 
Henkilöstökulut -125 004 

 
-191 930 191 930 

 Palvelujen ostot -183 259 
 

-132 359 132 359 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 189 

 
-69 114 69 114 

 Vuokrat -41 247 
 

-25 223 25 223 
 Muut kulut 

 
-350 000 

 
-350 000 

 Toimintakate 7 734 2 000 14 959 -12 959 747,9 % 
Läpilaskutusyksikkö.  

7.8 Satakunnan pelastuslaitos 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintamenot -3 480 656 -3 480 580 -3 552 586 72 006 102,1 % 
Henkilöstökulut -197 137 -208 800 -208 800 

 
100,0 % 

Palvelujen ostot -3 270 779 -3 259 040 -3 331 046 72 006 102,2 % 
Vuokrat -12 740 -12 740 -12 740 0 100,0 % 
Toimintakate -3 480 656 -3 480 580 -3 552 586 72 006 102,1 % 

 

TUNNUSLUVUT   TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Valvontakohteet Rauma kohteita 
yht. lkm 

    

A1 Ympärivuorokautisessa 
käytössä olevat kohteet  

61 61 29 67 48 

2 Opetusrakennukset ja 
päiväkodit  

62 62 42 61 43 

A3 Kokoontumis- ja liiketilat  203 48 78 62 115 
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7.9 Kaavoitus 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 98 920 51 800 158 520 -106 720 306,0 % 
Myyntituotot 1 291 1 800 551 1 249 30,6 % 
Maksutuotot 89 000 50 000 81 260 -31 260 162,5 % 
Tuet ja avustukset 6 482 

 
73 724 -73 724 

 Muut toimintatuotot 2 147 
 

2 984 -2 984 
 Toimintamenot -892 134 -861 245 -872 796 11 551 101,3 % 

Henkilöstökulut -652 407 -680 465 -639 242 -41 223 93,9 % 
Palvelujen ostot -180 972 -129 720 -178 337 48 617 137,5 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 325 -5 530 -8 823 3 293 159,6 % 
Vuokrat -49 430 -45 530 -46 080 550 101,2 % 
Toimintakate -793 215 -809 445 -714 276 -95 169 88,2 % 

 
 
Kaavoituksen tulosalueen toiminta painottui vuoden 2016 aikana seuraaviin kaavahankkeisiin: 
 
Yleiskaavatyö eteni luonnosvaiheeseen, ja siitä saatiin kattavasti mielipiteitä ja lausuntoja.  
Keskustan osayleiskaavasta on valmisteltu alustava luonnos ja Koillisen teollisuusalueen päivitetty 
rakennemalli on ollut nähtävillä. Kyläosayleiskaavoista hyväksyttiin Unaja-Voiluoto-Anttila ja pohjoiset 
kyläalueet eteni ehdotusvaiheeseen.  
 
Asemakaavoista Kanalin Länsirannan asemakaava eteni uudelleen aloituksesta hyväksytyksi. Muita 
valmistuneita asemakaavoja olivat LNG-terminaali, Tärpättitislaamo, Pohjoinen koulu, R-Sarkon, Jepyrtie, 
Tuomistonkatu, Tornela ja Soffronof sekä Karvari-Rannikon ranta-asemakaava. Lisäksi Lapin keskustan 
kaava eteni hyväksymisvaiheeseen.  
Edellä mainittujen kaavojen lisäksi vuoden aikana on tehty useisiin kaavahankkeisiin liittyvää aloitus ja 
luonnosvaiheen valmistelua.  
Vuoden aikana käsiteltiin myös yli 30:a poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta.  

TUNNUSLUVUT   TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

A4 Teollisuus- ja 
varastorakennukset  

268 174 86 56 89 

A5 Maatalousrakennukset 100 39 50 10 17 
A6 Muut rakennukset 314 135 35 116 138 
A7 Asuinrakennukset 9928 565 371 500 651 
Operatiivinen toiminta      
- päivystysvahvuus  11 11 11 11 
- lähtövalmius alle  alle 60 s alle 60 s alle 60 s alle 60 s 
- palo- ja pelastushälytykset  630 610 600 595 
- turvallisuuskoulutus 
(henkilöä) 700 

 1085 3598 2500 1892 

- esittely, neuvonta (henkilöä)  2220 3730 6000 2677 
      
Sairaankuljetus      
- A-, B-tehtävät  2001 1356 2000 620 
- C- tehtävät  2180 2129 2300 2200 
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät  2175 2153 2400 2026 
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei 
kuljetusta)   

 1777 1624 1400 1453 

 ensivaste     44 
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Kaavatöiden ohella on vuoden aikana hoidettu kaavoitukselle siirtyneitä Vanhaan Rauman liittyviä 
tehtäviä: 

• Vanhan Rauman erityiselimen tehtävät ja korjausneuvontaa, 
• valmisteltiin Vanhan Rauman hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvä toimenpidesuunnitelma ja 

hyväksyttiin hoito- ja käyttösuunnitelma, 
•  Living with Cultural Heritage ja Leader-hanke, jossa kerätään ja kartoitetaan tietoa kyläalueiden 

asukkailleen tärkeistä paikoista ja reiteistä, 
• järjestettiin yhdyskuntasuunnittelun kansainvälinen kesäkoulu ja arkkitehtiopiskelijoiden 

mittausleiri, 
• osallistuttu pohjoismaisten maailmanperintökohteiden ja Organization of World Heritage Cities 

tapaamisiin, sekä vierailemalla Visbyn, Lybecin ja Wismarin maailmanperintökaupungeissa.  
 
 
 
7.10 Ympäristö ja kiinteistöt 
 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot 549 168 725 830 759 493 -33 663 104,6 % 
Myyntituotot 153 783 282 830 244 711 38 119 86,5 % 
Maksutuotot 380 564 429 000 508 035 -79 035 118,4 % 
Tuet ja avustukset 4 283 

    Muut toimintatuotot 10 537 14 000 6 747 7 253 48,2 % 
Toimintamenot -1 740 292 -1 929 301 -1 826 951 -102 350 94,7 % 
Henkilöstökulut -1 311 326 -1 504 821 -1 360 594 -144 228 90,4 % 
Palvelujen ostot -256 088 -257 950 -268 045 10 095 103,9 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 861 -27 450 -47 714 20 264 173,8 % 
Vuokrat -130 983 -137 580 -143 903 6 323 104,6 % 
Muut kulut -5 033 -1 500 -6 696 5 196 446,4 % 
Toimintakate -1 191 125 -1 203 471 -1 067 458 -136 013 88,7 % 

 
Yleistä 
Kiinteistö- ja mittaustoimi on alkoi keväällä kiinnittää erityistä huomiota muun työn lisäksi 
yksityistieasioihin, vuokrattujen yritystonttien rakennusaikojen ylityksiin, tonttien kaavanvastaiseen 
käyttöön ja tonttien yleiseen siisteyteen.  
 
Heinäkuussa aloitetut katselmukset yritystonttien rakentamisvelvoiteaikojen noudattamisen valvonnan ja 
tonttien siisteyden osalta ovat tuottaneet hyvin tulosta, koska sopimussakkoja on laskutettu noin 9500 
euron edestä viidessä tapauksessa tonttien luopumisen / irtisanomisen yhteydessä. Lisäksi kahteen em. 
perustein vapautuneeseen tonttiin on jo tehty varaushakemukset, jotka tulevat tekniseen lautakunnan 
käsiteltäväksi. 
Rakentamisvelvoiteajan jatkamisia on teknisen lautakunnan käsittelyssä ollut vuoden aikana 13 kappaletta 
ja näistä on laskutettu yhteensä noin 5000 euroa.  
 
Ympäristö ja kiinteistöt vastuualueen selkeää tavoite on että luovutetut tontin ovat kaavanmukaisessa 
käyttötarkoituksessa ja asianmukaisessa kunnossa, koska näin saadaan edistettyä Rauman 
elinkeinoelämää, yrittäjien toimintaedellytyksiä, sekä asukkaiden viihtyvyyttä.  
 
Yritystontteja / alueita vuokrattiin ajanjaksolla 5 kpl ja varattiin 2 kpl. Vapaana 23 kpl yritystonttia. 
Asuntotontteja luovutettiin yhteensä 25 kappaletta, näistä 22 tonttia vuokrattiin ja 3 ennestään 
vuokrattuina ollutta asuntotonttia myytiin. 
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Kiinteistö ja mittaustoimi     
TUNNUSLUVUT   TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
(tilasto toteutuneesta)     
MAAOMAISUUS     
Kaupungin maaomaisuus (ha) 7172 7869 7900 7852 
Vuokra-alueet (ha) 647 649 650 6662 
TONTTIEN LUOVUTUS 

   

    
Luov. pientalotontit (kpl) 16 11 15 25 
Luov. kerrostalotontit (kpl) -  - 0 
Luov. yritystontit (kpl) 6 2 1 5 
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN 
MUODOSTUS 

    

Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 6192 6229 6230 6244 
Lohkottu tontteja (kpl) 34 55 20 24 
Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 30 6 20 27 
KARTASTOT     
Mobiilikeilaus (km) 

    

45 0 0 0 
Täydennyskartoitus 241 1564  1000 

 

Ympäristönsuojelu: 

TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
Ympäristöluvat ja velvoitteet 7 1 10 3 
Merkinnät ympäristönsuojelun 

 
6 2 5 2 

Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja 
 

34 26 50 40 
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin  ’) ei 

    
0 *) 0 3 1 

Vesioikeudelliset riitaratkaisut 0 0 1 1 
Määräykset ilmoitusten johdosta 

    
   

44 14 30 34 
Tarkastus- ja valvontakäynnit 131 53 200 151 
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit 149 88 125 113 
Maa-ainesluvat 1 0 1 0 
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset 93 246 100 166 
 

Rakennusvalvonta: 

TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat 700 573 550 567 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 

 
40 31 40 32 

Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 900 768 850 743 
Korkotukilainat 0 0 0 0 
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset 50 3 10 9 
Rakennusvalvontamaksu (168 €) 300 308 300 432 
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7.11 Määrärahavaraukset 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Toimintatulot     17 056 -17 056   
Tuet ja avustukset 

  
17 056 -17 056 

 Toimintamenot -1 136 214 -855 000 -943 178 88 178 110,3 % 
Henkilöstökulut -32 286 

 
-70 659 70 659 

 Palvelujen ostot -1 008 333 
 

-773 956 773 956 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -62 355 

 
-65 254 65 254 

 Avustukset 
  

-10 000 10 000 
 Vuokrat -30 324 

 
-23 310 23 310 

 Muut kulut -2 915 -855 000 
 

-855 000 
 Toimintakate -1 136 214 -855 000 -926 122 71 122 108,3 % 

 

 

MÄÄRÄRAHAVARAUKSET TA TA+MUUTOS TOTEUTUMA EROTUS TOT-%
4699 TALOTOIMI -630 000,00 -630 000,00 -594 144 -35 856 94,3

626 Keskitetty valvontajärjestelmä -50 000,00 -50 000,00 -42 635 -7 365 85,3
627 Energiasäästötoimenpiteet -40 000,00 -40 000,00 -27 496 -12 504 68,7

628 Turvajärjestelmät -30 000,00 -30 000,00 -25 635 -4 365 85,4

629 Vanhojen rakennusten muutostyö -300 000,00 -300 000,00 -274 063 -25 937 91,4

630 Rakennuttam/hankes.kustannukse -50 000,00 -50 000,00 -32 514 -17 486 65

670 Saaristokohteet 0,00 0,00 -60 391 60 391 0

672 Energiatehokkuussopimukset -100 000,00 -100 000,00 -81 945 -18 055 81,9

673 Päiväkotien ja koulujen pihat -50 000,00 -50 000,00 -49 465 -535 98,9

674 Suurkeittiölaitteet -10 000,00 -10 000,00 0 -10 000 0

4999 KUNNALLISTEKNIIKKA -225 000,00 -225 000,00 -331 978 106 978 147,5

675 Arkeologiset kaivaukset -100 000,00 -100 000,00 -221 345 121 345 221,3

676 Pilaantuneet maa-alueet -50 000,00 -50 000,00 -14 217 -35 783 28,4

677 Kunn.tekn. suunnitteluhankkeet -75 000,00 -75 000,00 -96 416 21 416 128,6
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

8 Liikelaitokset 

8.1 Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos 

Tuloslaskelma 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) Tot % 

Liikevaihto 9 213 418 9 470 000 9 726 344 -256 344 102,7 % 
Liiketoiminnan muut tuotot 570 246 478 100 623 325 -145 225 130,4 % 

Materiaalit ja palvelut -3 122 111 
-3 337 

070 
-3 118 

899 -218 171 93,5 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -907 841 -977 000 -913 360 -63 640 93,5 % 

Palvelujen ostot -2 214 269 
-2 360 

070 
-2 205 

539 -154 531 93,5 % 

Henkilöstökulut -1 465 725 
-1 191 

440 
-1 198 

868 7 428 100,6 % 
Palkat ja palkkiot -1 105 166 -888 550 -879 664 -8 886 99,0 % 
Henkilösivukulut -360 559 -302 890 -319 204 16 314 105,4 % 
Eläkekulut -299 862 -249 030 -263 026 13 996 105,6 % 
Muut henkilösivukulut -60 697 -53 860 -56 178 2 318 104,3 % 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -4 035 144 
-4 165 

840 
-3 791 

113 -374 727 91,0 % 
Liiketoiminnan muut kulut -96 753 -150 640 -173 861 23 221 115,4 % 
Liikeyli-/alijäämä 1 063 931 1 103 110 2 066 928 -963 818 187,4 % 
Rahoitustuotot ja -kulut -318 076 -499 975 -442 563 -57 412 88,5 % 

Korkotuotot 
     Muut rahoitustuotot 18 304 15 000 16 848 -1 848 112,3 % 

Muut rahoituskulut -336 380 -340 000 -340 000 0 100,0 % 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 745 855 603 135 1 624 365 
-1 021 

230 269,3 % 
 

Rahoituslaskelma 

Toiminnan rahavirta 
  Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 066 928 1 063 931 

Poistot ja arvonalentumiset 3 791 113 4 035 144 

Rahoitustuotot ja -kulut -442 563 -318 076 

Tulorahoituksen korjauserät 
 

-24 194 

Toiminnan rahavirta yhteensä 5 415 477 4 756 806 

Investointien rahavirta 
  Investointimenot -6 888 560 -4 905 184 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 
 

60 000 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 16 804 24 194 

Investointien rahavirta yhteensä -6 871 756 -4 820 991 

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 456 279 -64 185 
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Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa.  

Liikelaitoksen toiminta on sekä käytön, että investointien toteutuman osalta toteutunut 
suunnitellusti. 
Laskutettu vesimäärä pysyi viimevuoden tasolla. 
Talousvesi on täyttänyt kaikki asetetut viranomaisvaatimukset. 
Yhteispuhdistamo ja Maanpään jätevedenpuhdistamo ovat toimineet kiitettävästi. Annetut 
puhdistusvaatimukset on saavutettu ja Maanpään puhdistamolta suoraan mereen johdettu 
jätevesimäärä on ollut vähäinen.   
Helmikuun alusta lukien laitoksen perimiä maksuja korotettiin keskim. n. 6%.  
Viime vuosien aikana liikelaitoksen maksuihin tehtyjen, yleistä hintatason muutosta huomattavasti 
korkeampien korotusten seurauksena, ovat Rauman Veden maksut selvästi yli valtakunnallisten 
keskiarvohintojen (Valtakunnallisessa VVY:n hintavertailussa maksumme olivat viidenneksi 
korkeimmat.)   
 
Laitoksen liikevaihto toteutui suunniteltua paremmin. 
 
Kuluneen vuoden osalta materiaalien ja palveluiden käyttö alitti arvioidun, mutta henkilöstökuluissa 
samoin kuin liiketoiminnan muissa kuluissa oli vähäiset ylitykset. Poistot alittivat tasaisen käytön 
mukaisen poistoarvion. Rahoituskulut ovat toteutuneet arvioidusti. 
  
Em. toteumien tuloksena liikelaitoksen koko vuoden tulos toteutui budjetoitua paremmin. 
Ohjeellinen 98 %:n toteumatavoite saavutettiin.   
 

 

Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta 
 

Talousarvioon kirjattu tavoite käyttökateprosentin suuruudesta (53 %) saavutettiin, toteutuneen 
käyttökatteen ollessa 56,5 %. 
 
Talkoovapailla saavutetun säästön lisäksi mm. kemikaalien käytön vähentäminen ja energiatehokkuuden 
nousu ovat tekijöitä, jotka selittävät arvioitua kustannustehokkaamman toiminnan.   

 
 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Liikelaitoksen henkilökunta piti v 2016 talkoovapaita yhteensä 280 pv (keskim. 10,2 pv/henk.), joista kertyi 
laskennallista kustannussäästöä yhteensä 33 600 €. 

 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 
 
Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät laitosten (vesilaitos ja jätevedenpuhdistamo) 
käyttöhäiriöihin (esim. pitkäaikaisten sähkökatkosten aikana), runkovesijohtojen ja –viemäreiden 
äkillisiin rikkoutumisiin  sekä talousveden saastumiseen. 
 
Toimintaan liittyviin riskeihin varaudutaan laitteiden ja verkostojen jatkuvalla ja suunnitelmallisella 
hoidolla ja ennakoivalla kunnossapidolla. 
Henkilöstön jatkuvalla varallaololla varmistetaan mahdollisuus nopeasti puuttua äkillisiin 
häiriötapahtumiin. 
Toiminnan kannalta tärkeimmät kohteet on varustettu/tullaan varustamaan kiinteillä 
varavoimakoneilla. Lisäksi laitos on hankkinut kaksi (2) siirrettävää varavoimakonetta. 
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Vesilaitoksen käyttölaboratorio seuraa talousveden laatua päivittäisellä näytteenotolla vesilaitokselta 
ja verkoston useasta eri pisteestä. 
 
Vesihuollon toimivuus on yksi merkittävimmistä HKScanin uuden tuotantolaitoksen häiriöttömään 
toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Vesihuollon toimintavarmuuden riskitekijöiden minimoimiseksi on 
HKScanin laitosta palvelevien vesihuoltoverkostojen ja -laitteistojen toimintavarmuuteen kiinnitetty 
erityistä huomiota mm. siten, että talousvettä on mahdollista toimittaa kolmea eri reittiä pitkin ja 
rakentamalla laitosta palveleva alavesisäiliö. Alavesisäiliö ja jätevesipumppaamot on myös varustettu 
varavoimakoneen liitäntäpistokkeella. 
 
Meneillään ei ole oikeudenkäyntejä. 
 
 

Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen 
tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon 
kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.–31.12.2016. 
 
Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät Maanpään jätevedenpuhdistamolla 
kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset 
koska lähes kaikki yhdyskuntajätevedet johdetaan yhteispuhdistamolle puhdistettavaksi. Vuonna 2016 
Maanpään puhdistamolta johdettiin kemiallisesti puhdistettuja jätevesiä mereen yht. 14 103 m3, mikä on 
n. 0,3% yhteispuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. 

Vaikka Maanpään jätevedenpuhdistamolta suoraan mereen johdettavien kemiallisesti puhdistettujen 
yhdyskuntajätevesien määrä on pieni, on puhdistamolla merkittävä asema yhdyskuntajätevesien 
puhdistamisen kokonaisprosessissa. Asia on todettu myös Maanpään jätevedenpuhdistamon toimintaa 
koskevassa ympäristöluvassa.  

Em. syystä Maanpään jätevedenpuhdistamolla on toteutettu mittava peruskorjaus. Työ on aloitettu 
vuoden 2015 syksyllä ja se valmistuu helmikuussa 2017, noin kuukausi suunniteltua myöhemmin.  
Peruskorjaustyön kokonaiskustannukset ovat n. 3,2 M€. 

 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   

Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja. 
 
Liikelaitoksen riskienhallintaan liittyvät suunnitelmat on kirjattu seuraaviin asiakirjoihin: 

- Vuonna 2008 käyttöönotettu valmiussuunnitelma (Water Safety Plan). Suunnitelma on tarkoitus 
päivittää kun Maanpään jätevedenpuhdistamon peruskorjaustyö valmistuu. 

 
- Koko kaupungin valmiussuunnitelma (tarkistamistyö valmistui syksyllä 2015). Merkittävänä osana 

tätä ajantasaistamistyötä huomioitiin myös vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen 
mahdollisissa häiriötilanteissa.  

 
- Vuonna 2016 hyväksytty suunnitelma ”Rauman talousveden laadun turvaaminen 

erityistilanteissa”. Tämä erityistilannesuunnitelma on laadittu Rauman Veden ja Rauman 
terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä.  

 
Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu loppuvuodesta 2015, koko kaupungin vakuutusten 
kilpailutuksen yhteydessä. HKScan Finland Oy:n tuleva liittyminen osaksi kunnallista vesihuoltoa lisää 
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tarvetta liikelaitoksen vakuutusturvan tarkasteluun. 
 
Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa käytössä on HAIPRO-ohjelmisto.  
 
Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen 
urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus 
palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään 
seurantarekisteriä. 
Toiminnan kannalta välttämättömien laitosten (vesilaitos ja jätevedenpuhdistamo) peruskorjaus- ja 
nykyaikaistamistyö tulee jatkumaan vuoteen 2017 asti. Suunnitelluilla laitosinvestoinneilla varmistetaan 
vesihuollon toiminta pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Kun liikelaitoksen merkittävät, vesihuoltolaitoksiin kohdistuvat investoinnit nyt valmistuvat, tulee 
investointien pääpaino tulevien vuosien aikana olemaan verkostojen saneerauksessa. 
 
Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan. 
 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 
 

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
780001 Verkostojärjestelyt (vj) -100 000 0 -100 000 -104 877,68 104,9 
780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj) -200 000 80 000 -120 000 -61 268,31 51,1 
780004 Peruskunnostusohjelma (vj) -300 000 -100 000 -400 000 -217 284,00 54,3 
780007 Tuomoniemi (vj) -25 000 -5 000 -30 000 -26 029,39 86,8 
780008 Susivuoren teollisuusalue (vj) -10 000 10 000 0 0,00 0,0 
780028 Keskustan kehittäminen (vj) -10 000 -20 000 -30 000 -28 110,60 93,7 
780047 Pirttialho (vj) -10 000 -10 000 -20 000 -15 109,76 75,5 
780048 Nikulanmäki (vj) -10 000 10 000 0 0,00 0,0 
780051 Papinpelto (vj) -10 000 10 000 0 0,00 0,0 
780052 Lakari (vj) -2 400 000 50 000 -2 350 000 -1 816 038,04 77,3 
780054 Jaakonkuruntie (vj) -10 000 -30 000 -40 000 -32 120,70 80,3 
781003 Vesimittarit (vj) -20 000 0 -20 000 -20 177,90 100,9 
781009 Vesitornin peruskunnostus -50 000 -25 000 -75 000 -70 302,80 93,7 
781015 Veden puhdistamo -300 000 0 -300 000 -216 398,08 72,1 
782001 Verkostojärjestelyt (vi) -100 000 0 -100 000 -80 476,76 80,5 
782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi) -350 000 100 000 -250 000 -158 416,33 63,4 
782004 Peruskunnostusohjelma (vi) -380 000 -100 000 -480 000 -485 829,36 101,2 
782008 Susivuoren teollisuusalueen (v -10 000 10 000 0 0,00 0,0 
782028 Keskustan kehittäminen (vi) -10 000 -17 000 -27 000 -26 839,59 99,4 
782049 Pirttialho (vi) -10 000 -30 000 -40 000 -35 211,15 88,0 
782050 Nikulanmäki (vi) -10 000 10 000 0 0,00 0,0 
782053 Papinpelto (vi) -10 000 10 000 0 0,00 0,0 
782054 Lakari (vi) -3 680 000 312 000 -3 368 000 -1 065 359,89 31,6 
782056 Jaakonkuruntie (vi) -10 000 -50 000 -60 000 -49 212,36 82,0 
782057 Tuomoniemi (vi) -45 000 -15 000 -60 000 -53 737,46 89,6 
783007 Pumppaamoiden peruskunnostus -150 000 0 -150 000 -97 473,68 65,0 
783011 Jäteveden puhdistamo -2 600 000 -200 000 -2 800 000 -2 228 286,04 79,6 
783021 Kuljetuskaluston uusiminen -80 000 0 -80 000 0,00 0,0 
783023 Poikkeusoloihin varautuminen -80 000 0 -80 000 0,00 0,0 

 
Menot/Netto -10 980 000 0 -10 980 000 -6 888 559,88 62,7 
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Investoinnit toteutuivat suunnitellusti.  
HKScanin tuotantolaitoksen toteuttamiseen liittyvät kaikki vesihuoltourakat (verkostot, 
alavesisäiliö, muutokset vesilaitoksella) ovat käynnissä ja työt etenevät aikataulussa. 
Jätevedenpuhdistamon peruskorjaustyö valmistuu tammikuussa 2017, noin kuukausi 
suunniteltua myöhemmin.  
Tuomoniemen uusien asuinkortteleiden kunnallistekniikka on valmis.  
Pirttialhon II-vaiheen kunnallistekniset työt valmistuivat suunnitellusti. Pyynpäänkadun ja 
Pohjoiskehän yhdistävä osuus Metsätähdentiestä otettiin käyttöön keväällä. 
Peruskunnostusohjelman mukaiset kohteet (Monnankatu, Paravahe, Sampaanala) valmistuivat 
/ etenivät aikataulussa. 

 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Valtuuston asettamat kehittämistoimenpiteet toteutuivat kiitettävästi. 
• Yhteistyö paikallisen metsäteollisuuden kanssa on jatkunut mutkattomana ja tehokkaana. 
• Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla toteutettava pohjaveden hyötykäytön lisäämiseen 

tähtäävä hanke on etenemässä lupavaiheeseen ja tukkuvesiyhtiön perustamisvaiheeseen. 
• Suunnitellut, yrityselämää ja asumista palvelevat rakentamishankkeet toteutuivat suunnitellusti. 
• Taloudelliset tavoitteet toteutuivat arvioitua paremmin. 

 
 

Yksityiskohtainen selvitys liikelaitoksen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitokset 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 
Palveleva 

rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Vesihuoltoyhteistyötä paikallisen metsäteollisuuden kanssa 
2. Alueellinen vesihuoltoyhteistyö syvenee. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Vesihuoltoyhteistyö on jatkunut sopimusten mukaisesti. Yhteispuhdistamon eri osapuolten 
myönteinen suhtautuminen kaupunkiin sijoittuvien uusien yrityshankkeiden tulevaan 
jätevesikuormaan, mahdollisti omalta osaltaan uuden yritystoiminnan sijoittumisen Raumalle. 

2. ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa yhteistyössä Ristola-Ilmijärvi-alueelle suunnitellun 
uuden pohjaveden ottamon tutkimus-/selvitystyön tulosten perusteella on laadittu 
pohjavedenottamon ympäristölupahakemus asiakirjat, jotka luovutetaan lupaviranomaiselle v 
2017 alkupuolella. Pohjavedenottamon hallinnointia varten perustettavan tukkuvesiyhtiön 
perustamisasiakirjaluonnokset ovat valmiit. 

Linjanveto Tavoite 
Yritysten kasvun 

mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Yrityselämän tarpeet ovat etusijalla vesihuoltopalveluita kehitettäessä. 
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Varmistetaan vesihuollon riittävyys ja toimintavarmuus laitosten ja verkostojen suunnitelmallisella 
kunnossapidolla ja saneerauksella. 
- Äyhön vesilaitoksen saneeraus- / toiminnan tehostamistyö on valmistumassa 
- Maanpään jätevedenpuhdistamon peruskorjaustyö on lähes valmis. Urakan luovutus 

tammikuussa 2017. 
- Yrityselämää palvelevat, uudet  vesihuoltohankkeet (mm. HKScan) ovat toteutuneen 

suunnitellusti. 
-  

Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Vesihuoltoverkostot toteutetaan osana yhdyskuntarakenteen 

rakentumista. 
2. Vesihuoltoverkostoja toteutetaan aktiivisesti  koko kaupungin alueella. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Tuomoniemen ja Pirttialhon uusien asuntoalueiden vesihuoltotyöt ovat toteutuneet suunnitellusti. 
2. Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston rakentaminen Kortelan alueelle on alkanut syyskuussa 

2016. Vesihuoltoverkostojen suunnittelu Ruonan kylän alueelle käynnistyi vuoden lopulla. 
Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Talousvesi täyttää kaikki asetetut viranomaisvaatimukset 
2. Jätevedet puhdistetaan ympäristölupapäätösten vaatimusten mukaisesti. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 
 

1. ja 2. Vaatimukset täyttyivät 

Linjanveto Tavoite 
Vahva talous 

pitkäjänteisesti 
Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 

1. Talous tasapainossa 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin. 
2. Liikelaitoksen talous tasapainossa v 2018 mennessä. 

 

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu 

Mittari  TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Veden hinta (sis. 
alv) 

 2,48 €/m3 2,69 €/m3 2,63 €/m3 

Jäteveden hinta  2,48 €/m3 2,69 €/m3 2,63 €/m3 
Veden ja jäteveden 
yhteishinta 
suhteessa VVY:n 
vertailuhintaan 

  
hinnat 

yläkvartaalissa 

 
hinnat 

yläkvartaalissa 

 
hinnat 

yläkvartaalissa 
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Tavoite: Veden laatu 

Mittari  TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset (joka toinen vuosi) 
– veden laatu (5=erit.hyvä, 
1=erit.huono) 
Tavoite: tulos paranee 

  
 
 

 
 

XX 

Tulos parantunut 
vuodesta 2014 
3,91 => 4,10 

 

Tavoite Jäteveden kuormittavuus 

Mittari  TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Lupaehdot 
täyttyvät 

 kyllä kyllä kyllä 

 

Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit viimeistään 2017. 

Mittari  TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Käyttökatteen osuus (%.na)  
nettoinvestoinneista 

 91,2 % 86,5 % % 

Käyttömenojen kasvun 
hillitseminen (käyttökate% ) 

 47,1 % 49,3 % 56,5 % 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

8.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 

Tuloslaskelma 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 
2016) Tot % 

Liikevaihto 3 671 537 3 798 600 3 807 958 -9 358 100,2 % 
Liiketoiminnan muut tuotot 2 292 500 8 851 -8 351 1770,2 % 

Materiaalit ja palvelut -2 263 670 -2 380 400 -2 451 999 71 599 103,0 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 489 -68 730 -61 028 -7 702 88,8 % 
Palvelujen ostot -2 188 182 -2 311 670 -2 390 971 79 301 103,4 % 

Henkilöstökulut -367 747 -366 720 -391 399 24 679 106,7 % 
Palkat ja palkkiot -283 978 -296 700 -296 422 -278 99,9 % 
Henkilösivukulut -83 769 -70 020 -94 977 24 957 135,6 % 
Eläkekulut -67 752 -52 110 -75 701 23 591 145,3 % 
Muut henkilösivukulut -16 017 -17 910 -19 276 1 366 107,6 % 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -523 765 -574 550 -582 733 8 183 101,4 % 
Liiketoiminnan muut kulut -150 238 -146 600 -100 575 -46 025 68,6 % 
Liikeyli-/alijäämä 368 408 330 830 290 103 40 727 87,7 % 
Rahoitustuotot ja -kulut -65 735 -44 250 -70 772 26 522 159,9 % 

Korkotuotot 2 037 20 000 
 

20 000 
 Muut rahoitustuotot 11 128 11 500 11 286 214 98,1 % 

Muut rahoituskulut -78 900 -75 750 -82 058 6 308 108,3 % 
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 302 673 286 580 219 332 67 248 76,5 % 

 

Rahoituslaskelma 

  
2016 2015 

Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä  290 103 368 408 
Poistot ja arvonalentumiset 582 733 523 765 
Rahoitustuotot ja -kulut -70 772 -65 735 

Satunnaiset erät     
Tulorahoituksen korjauserät -26 321 -326 571 

Toiminnan rahavirta yhteensä 775 743 499 868 

Investointien rahavirta       
Investointimenot -180 484 -678 743 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5 000   
Investointien rahavirta yhteensä -175 484 -678 743 
Toiminnan ja investointien rahavirta 600 259 -178 876 
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Toimintaa on monipuolistettu aloittamalla jäteasemalla kipsilevyjätteen, kattohuovan ja tasolasin 
erilliskeräys. Jätekuormien lajittelu hallissa on lisännyt Rauman Biovoimalle toimitettavan energiajätteen 
määrää ja kaatopaikalle on sijoitettu vuoden loppuun mennessä enää vain 967 t jätettä (2,9 % koko 
jätemäärästä). Jätevoimalaan toimitetun jätteen määrä on lisääntynyt, koska suurin osa Eurajoen alueelta 
kerätyistä jätteistä tuli määräysten mukaan Hevossuolle. Erikseen kerätyt sohvat, nojatuolit yms. on 
murskattu ja jäte on lähtenyt polttoon. Vuoden alusta voimaan tuli pakkausten täysi tuottajavastuu, jolloin 
pakkausten keräysvelvoite siirtyi kunnilta pakattuja tuotteita markkinoille tuoville yrityksille, eli kaupalle ja 
teollisuudelle. Tämä vähensi jätelaitoksen kierrätyspisteissä kartongin/pahvin ja lasin keräystä, jätelaitos 
järjestää täydentävää keräystä haja-asutusaluein pisteissä. Kaatopaikan täyttötila on nykyisellään 
loppumassa, mutta uudessa ympäristöluvassa esitettiin lisätilavuuden saamista, jolloin tilavuus riittänee 
vielä muutaman vuoden. 
 
 
Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta. 
 
Ohjeellista 98 %:n toteutumatavoitetta ei saavutettu. 

 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
Jätelaitoksen henkilökunta oli sitoutunut yhteensä 36 talkoopäivän pitämiseen. Talkoopäiviä pidettiin 
yhteensä 45. Keskivertopäivähinnalla laskien säästöä tuli yhteensä 5400 €. 
 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Pakkausten siirtyminen tuottajavastuulle vähentää jätelaitosten ylläpitämien keräyspisteiden aiheuttamia 
kustannuksia, koska keräykset vähenevät merkittävästi. Kustannuksia vähentää myös se, että asunto-
osakeyhtiöistä kerätty lasi ei tule enää jätelaitokselle vaan menee suoraan tuottajayhteisön terminaaliin. 
Aikaisemmin lasi toimitettiin hyödyntäjälle ja sen vastaanotosta jouduttiin maksamaan. Sen sijaan 
kartongista saatu pieni tulo poistui tuottajavastuun myötä. 
Suurempi vaikutus on kuitenkin sillä, että tuottajayhteisön keräyspisteet tulevat vähentämään 
jätelaitoksen keräämän jätteen määrää ja tämä vaikuttaa suoraan tuloihin tyhjennyskertojen vähenemisen 
myötä.  
 
Lisääntyvät vaatimukset jätteiden laajemmasta hyödyntämisestä lisäävät kustannuksia. Hyödynnettävien 
jätteiden erikseen lajittelu jäteasemalla ja jatkokäsittelyyn toimittaminen aiheuttaa kustannuksia: lajittelu, 
kuljetus ja jätteen vastaanottomaksu. Erikseen kerätty jäte ei ole raaka-ainetta, josta saataisiin korvaus 
vaan siitä maksetaan vastaanottajalle.  
 
Jätelaitoksen tulot muodostuvat jäteastioiden tyhjennyksestä perittävistä maksuista ja jäteasemalla 
vastaanotetusta jätteestä perittävistä käsittelymaksuista. Siten jätteen määrän väheneminen vaikuttaa 
suoraan tuloihin. Koska kaikki jätehuollon kustannukset on katettava siitä perittävillä maksuilla, tulee 
harkittavaksi ns. perusmaksu/ekomaksu, joka on käytössä valtaosassa kuntia.  
Lääkejätteiden keräys suoraan apteekeista nosti vaarallisten jätteiden keräyskustannuksia. Tämä kuitenkin 
lisää turvallisuutta, kun jäteasemalla ei enää välivarastoida esim. huumaavia lääkejätteitä. 
 
Jätemaksujen nostopainetta aiheuttaa myös se, että Lounais-Suomen jätelaitokset ovat joutuneet 
turvautumaan erillisiin lyhyempi aikaisiin ja huomattavan paljon hintavampiin ratkaisuihin jätteen 
hyödyntämispalvelujen hankkimisessa, koska pitkän aikavälin ratkaisu on valituksen vuoksi yhä vailla 
lopullista päätöstä. 
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

Lähiajan toimintaan ei arvion mukaan sisälly erityisiä riskejä. Toimintaa sen sijaan hankaloittaa alueen 
huono saavutettavuus. Jäteasemalle johtavat tiet ovat yksityisteitä, joiden ylläpidosta jätelaitos maksoi 
keväällä 20 000 €. Kuivassuontiellä on 5 t painorajoitus ja sitä voivat käyttää vain henkilöautoasiakkaat. 
Raskaampi liikenne käyttää Vuorenalhontietä, joka on huonokuntoinen. Tiet vaatisivat perusteellisen 
perusparannuksen, jota ei voitane edellyttää tiekunnalta. Teiden heikko kunto ja korkeat 
ylläpitokustannukset rajoittavat myös mahdollisen maa-ainespankin toimintaa jäteaseman alueella. 
 
Ns. pitkän aikavälin jätehuoltoratkaisua koskevaan hankintapäätökseen sisältyy toiminnallinen ja 
taloudellinen riski. Jos asia joudutaan kilpailuttamaan uudelleen, tulee lisää viivästyksiä ja voi syntyä 
merkittäviä lisäkustannuksia. Asian käsittely KHO:ssa on edelleen kesken. 
 
Pakkausmateriaalien keräysvelvoite on siirtynyt kunnalta tuottajille. Tämä vaikuttanee pitkällä aikavälillä 
kunnan keräämiin jätemääriin ja siten myös tulokertymään. Jätelaitos järjestää asukkaille maksuttomia 
palveluja: mm. vaarallisten jätteiden vastaanotto, lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa, neuvonta. 
Jätelaitoksella on myös velvoitteita kaatopaikasta, sillä  
jätelain 21 §:n mukaan jätteen loppukäsittelyn kustannuksiin ja siitä perittävään maksuun on sisällytettävä 
loppukäsittelylaitoksen tai -paikan perustamisen, käytön, käytöstä poistamisen, jälkihoidon ja 
ympäristönsuojelulain 43 a §:ssä tarkoitetun vakuuden kustannukset sekä muut niihin rinnastettavat 
kustannukset. Jätteiden loppukäsittelystä kaatopaikalla perittävään maksuun on sisällytettävä jälkihoidon 
arvioidut kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta.  
 
Hevossuon jäteasemalla on vielä peittämättä asetuksen määräämällä tavalla nykyinen kaatopaikka ja 
vanhasta jo peitetystä kaatopaikasta tulee myös jatkuvasti kustannuksia: mm. vesien pumppaamista ja 
johtamista puhdistamolle, kaatopaikkakaasun keräys, vesien tarkkailu yms. 
 
Jätehuollon järjestämiseksi jätelain edellyttämällä tavalla on suunniteltava muunlainen rahoitus kuin 
pelkästään jätemääriin perustuvat taksat. 
 

Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen 
tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen 1.1.–31.12.2016. 
 
Tiedossa ei ole sellaisia ympäristökysymyksiä ja/tai –riskejä, joihin ei olisi etukäteen varauduttu. 
 
Hevossuon jäteaseman ympäristölupa on parhaillaan käsittelyssä. Uudet lupaehdot saattavat tuoda 
lisävelvoitteita. 
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN  
 

Jätehuoltoliikelaitos TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
790009 Pakettiauto -40 000 0 -40 000 -24 617,66 61,5 

790036 Jätehuoltoalueen teiden asfalt -50 000 0 -50 000 0,00 0,0 
790037 Kentän päällystäminen -120 000 0 -120 000 -82 368,14 68,6 
790038 Vuorenalhontien peruskunnostus -300 000 0 -300 000 0,00 0,0 
790040 Mikroturbiinilaitoksen sähkömu -30 000 0 -30 000 -19 227,34 64,1 
790042 Kipsi- ja kattohuopajätteen va -25 000 0 -25 000 -22 679,79 90,7 
790043 Jäteaseman viemärin uusiminen 0 -40 000 -40 000 -31 590,82 79,0 

 
Menot/Netto -565 000 -40 000 -605 000 -180 483,75 29,8 

 

Investoinneista on toteutunut muut paitsi Vuorenalhontien peruskunnostus ja mikroturbiinilaitoksen 
sähkömuuntamo hanke, josta toteutettiin vain jäteaseman sähköpääkeskuksen saneeraus. 
Vuorenalhontie on yksityistie ja kunnostuksesta ei ole tehty päätöstä. Mikroturbiinilaitosta ei saada 
nykyisellä sähköhinnalla kannattavaksi. Lisänä on tullut tasausaltaan purkuviemärin uudelleen 
rakentaminen. 

 
Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  
 
Talousarvioon kirjatut kehittämistoimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. 
 
 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 
Palveleva 

rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Toteutetaan kipsilevyn, kattohuovan ja tasolasin erilliskeräys 
2. Siirtokuormausaseman lajittelua laajennetaan 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai 
1. Erilliskeräykset on toteutettu ja jatkokäsittelyt järjestetty, myös tasolasin jatkokäyttö. 
2. Siirtokuormausaseman lajittelua on laajennettu. 

Linjanveto Tavoite 
Yritysten kasvun 

mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Uusi, täyspitkä autovaaka mahdollistaa vaakapalvelujen myymisen 

ulkopuoliselle yritystoiminnalle. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai  
1. Täyspitkä autovaaka on otettu käyttöön. 

Linjanveto Tavoite 
Mahdollisuuksien 

asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Vastaanottomaksut ovat valtakunnallisen tason alapuolella. 
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai  
1. Osa vastaanottohinnoista on keskiarvon alapuolella. Sekajätteen vastaanottohintaa on jo aiemmin 

jouduttu nostamaan, koska pienentynyt jätemäärä laski tuloa merkittävästi. 
 

Linjanveto Tavoite 
Huolehdittu ympäristö 

palvelee 
kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Kierrätyspisteiden kuntoon ja siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai  
1. Aluejätepisteistä luopuminen on työn alla, kaikille pyritään järjestämään kiinteistökohtainen keräys. 

Pakkausmateriaalien keräys siirtyi tuottajayhteisöjen vastuulle ja jätelaitoksen ylläpitämiin pisteisiin 
tuli muutoksia. 

Linjanveto Tavoite 
Vahva talous 

pitkäjänteisesti 
Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 

1. Laitoksen talous pidetään vakaana ja tarjotaan kuntalaisille palveluja 
keskimääräistä edullisemmin. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai  
1. Jätteiden ohivienti on saatu osaksi korjattua ja tälle vuodelle ei tarvinnut korottaa astioiden 

tyhjennysmaksuja. Talous on saatu vakautettua. 

 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 
Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu 
 
Mittari  TP 2015 TA 2016 TP 2016 

Pakatun sekajätteen vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t) 196,47  196,47  196,47 
240 l jäteastian tyhjennysmaksu 7,91 7,91 7,91 
 

Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta 

Mittari  TP 2015 TA 2016 TP 2016 
osallistumalla keskeisten kaupunkisidonnaisten 
toimijoiden (Rauman Energia, Rauman 
Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, 
jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa 
kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja 
edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja 
lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella 
tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi. 

XX XX XX 

 

Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä 

Mittari  TP 2015 TA 2016 TP 2016 

t /vuosi 3 000 2 500 967 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

9 Taseyksiköt 

9.1 Ruokapalvelut 

Tuloslaskelma 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Liikevaihto 8 397 986 8 565 496 7 982 382 583 115 93,2 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 172 983 97 000 135 529 -38 529 139,7 % 
Materiaalit ja palvelut -3 231 277 -3 358 415 -2 896 684 -461 731 86,3 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 445 040 -2 654 395 -2 144 228 -510 167 80,8 % 
Palvelujen ostot -786 237 -704 020 -752 456 48 436 106,9 % 

Henkilöstökulut -4 253 307 -4 429 995 -4 085 116 -344 879 92,2 % 
Palkat ja palkkiot -3 417 007 -3 597 815 -3 179 949 -417 866 88,4 % 
Henkilösivukulut -836 300 -832 180 -905 167 72 987 108,8 % 
Eläkekulut -638 762 -611 630 -689 638 78 008 112,8 % 
Muut henkilösivukulut -197 537 -220 550 -215 529 -5 021 97,7 % 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -95 487 -99 800 -93 927 -5 873 94,1 % 
Liiketoiminnan muut kulut -750 449 -767 930 -767 436 -494 99,9 % 
Liikeyli-/alijäämä 240 449 6 356 274 748 -268 392 4322,7 % 
Rahoitustuotot ja -kulut 1 336 

    Tilikauden ylijäämä/alijäämä 241 785 6 356 274 748 -268 392 4322,7 % 
 

Rahoituslaskelma 

 
2016 2015 

Toiminnan rahavirta 
  Liikeylijäämä  274 747,77 240 449,10 

Poistot ja arvonalentumiset 93 927,34 95 486,82 
Rahoitustuotot ja -kulut 

 
1 336,00 

Toiminnan rahavirta yhteensä 368 675,11 337 271,92 
Investointien rahavirta   

  Investointimenot -23 742,94 -79 642,14 
Investointien rahavirta yhteensä -23 742,94 -79 642,14 
Toiminnan ja investointien 
rahavirta 344 932,17 257 629,78 

Rahoituksen rahavirta 
  Muut maksuvalmiuden muutokset 
  Saamisten muutos 15 436,88 32 668,85 

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten 
velkojen muutos -20 973,56 -98 865,26 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
yhteensä -5 536,68 -66 196,41 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -5 536,68 -66 196,41 

   Rahavarojen muutos 339 395,49 191 433,37 
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Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa. 

Ruokapalvelun talous toteutui asettuja tavoitteita paremmin. Ruokapalvelun toimintakulut 
toteutuivat 90,6 %:sti ja tuotot jäivät 93,7 %:iin.  
Toimintatulojen vähennys johtui asiakaskunnassa, lähinnä Sote-puolella tapahtuneista toiminnan 
muutoksista ja potilas- ja asukasmäärien vähennyksistä. Ruokapalvelun toimintaa sopeutettiin 
kuluneen vuoden aikana suhteessa väheneviin tuloihin toimintaa tehostamalla. 
Elintarvikehankinnat keskitettiin KL-Kuntahankintojen uuteen 1.2.2016 alkaneeseen 
puitesopimukseen. Hankintoja keskittämällä saavutettiin 260 000 € säästö vuoden aikana.  
Henkilöstökuluissa saavutettiin 236 700 € säästö henkilöstötyövuosia vähentämällä, työtehtävien 
uudelleen organisoinnilla ja toimenkuvia laajentamalla, lisäksi talkoovapailla saavutettiin 108 100 € 
säästö. 

 

Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta 
 

98 % toimintamenokatto toteutui paremmin, ruokapalvelun toimintamenot olivat 90,6 % 

 
 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 

Ruokapalvelussa pidetty 940 talkoovapaa päivää à 115 €/pv = 108 100 € 

 
Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 

Henkilöstökuluissa saavutettiin 236 700 €/v pysyvää säästöä. 
• henkilöstökulut pienenivät kokonaisuudessaan 344 871 € ja siitä oli talkoovapaiden vaikutus 

108 100 € pysyväksi säästöksi jää 236 700 €  
• Säästö saavutettiin mm. työtehtävien uudelleen organisoinnilla, toimenkuvia laajentamalla, 

eläköitymiset hyödyntämällä, jätettiin täyttämättä suunnittelijan virka sekä ruokapalvelutyöntekijä 
ja ruokapalveluvastaavan toimet, ruokapalvelun toimistosihteeri siirtyy keskitettyyn talouspalvelut-
yksikköön  – > henkilöstötyövuosien vähennys 4,9 htv. Ateriamäärien väheneminen sote-sektorilla 
hyödynnettiin siirtämällä kolmen vakituisen työntekijän työpanos sijaistiimiin, jolloin 
sijaismäärärahojen käyttö pieneni huomattavasti. 
 

Elintarvikehankinnoissa saavutettiin 260 000 €/v pysyvää säästöä  
• Elintarvikekulut pienenivät yhteensä 508 237 € - 105 713 € (tukun toimituskulut) = 402 524 € ja kun 

huomioidaan ateriamäärien laskun vaikutus elintarvikekuluihin (n. 142 500 €) jää pysyväksi 
säästöksi 260 000 €. 

• Säästö saavutettiin liittymällä KL-Kuntahankintojen uuteen 1.2.2016 alkaneeseen 
puitesopimukseen ja keskittämällä ostot sopimustuotteisiin.  
 

Ruokapalvelussa saavutettu pysyvä säästö on yhteensä 496 700 €. 
 
 
 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
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Ruokapalvelun toiminta perustuu asiakasryhmien toimintaa, sen laajuuteen ja kentän muutoksiin. 
Odotettavissa on Sote-sektorilla asiakasmäärien pienenemistä edelleen, mutta ei kuitenkaan näin 
mittavissa määrin mitä on vuosina 2015 – 2016 tapahtunut. 
Kasvatus- ja opetustoimen asiakasmäärät pysynnevät nykyisellä tasolla. 

 
SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 

Toiminnan riskit 
Toiminnan riskit liittyvät päivittäisen toiminnan hallintaan sekä häiriötilanteisiin.  Päivittäistä toimintaa 
hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta 
ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta. Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan 
häiriöihin on varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot sekä säännöllisesti 
kouluttamalla omaa henkilöstöä sekä antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille.  
Ruokapalvelun ruuanvalmistusta ja päivittäistä toimintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö sekä toimijan 
toteuttama lain edellyttämä omavalvonta-järjestelmä. Keittiöt noudattavat omavalvonta-ohjelmaa ja 
tekevät säännöllisesti päivittäin omavalvontaohjeistuksen mukaiset mittaukset, tarkastukset, näytteenotot 
sekä keittiöiden hygieniasuunnitelman mukaiset toimenpiteet.  Tuotantokeittiössä tehdään lisäksi 
kahdeksan kertaa vuodessa (5 kohdetta/kerta) pintapuhtausnäytteenotot. Terveysvalvonta tekee 
säännölliset elintarvikevalvonnan tarkastukset keittiöihin 2- 5 kertaa vuodessa, riippuen keittiön 
toiminnasta, tarkastusraportit ovat julkisesti nähtävillä Eviran sivuilla www.oivahymy.fi sekä asiakkaiden 
nähtävillä ruokailutilojen läheisyydessä. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkön saannin vaarantuessa on 
varauduttu valmiussuunnitelmassa.  
Ruokapalvelun keittiöissä käytössä olevista kemikaaleista tehtiin kemikaaliluettelo ja niiden riskiarviointi. 
 
Henkilöstö riskit 
Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu työsuojelun riskien arviointien yhteydessä. 
Steniuksen tuotantokeittiöön tehtiin kevään aikana Lounais-Suomen Aluehallintoviraston 
tarkastuskertomuksessa määrätyt toimenpiteet henkilö- ja tavarahissin turvallisuuden parantamiseksi. 
 
Talouden riskit 
Ruokapalvelun menoista suurin osa (n. 50 %) muodostuu henkilöstömenoista.  Seuraavaksi merkittävin 
menoerä on elintarvikekustannukset n. 2,4 milj. € vuodessa ollen n. 30 % menoista. Elintarvikkeet 
kilpailutetaan säännöllisesti n. neljän vuoden välein ja tarjouspyynnöissä määritellään hintojen 
tarkistusajankohdat. Elintarvikkeiden hinnankorotukset ovat vuosittain vaihdelleet maailmalla vallitsevien 
tilainteiden mukaan aina 2 %:sta jopa yli 15 %:iin elintarvikkeesta riippuen. Nämä korotukset eivät ole aina 
ennalta arvattavissa ja siten tuovat riskin toiminnan taloudelliselle kannattavuudelle. Elintarvikehankinnat 
tehdään hankintasopimuksien mukaisesti sopimustoimittajilta, joilta ostetaan sopimustuotteita. 
Sopimustuotteet ovat laadullisesti tarkoin määriteltyjä tuotteita, jotka soveltuvat ruokapalvelussa käytössä 
olevaan reseptiikkaan ja ovat eri asiakasryhmille ravitsemuksellisesti soveltuvia tuotteita. Ruokalistan 
pohjana on em. tuotteet sisältävä reseptiikka ja tuotteita vastaavat ostohinnat, jolloin pystytään 
seuraamaan eri aterioiden raaka-ainekustannuksia ja tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. 
Syyskuussa 2015 kaupunginhallitus päätti jatkaa KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa elintarvikkeiden 
puitesopimuksessa uudelle sopimuskaudelle 1.2.2016 – 31.1.2020. Uuden sopimuksen ansiosta 
elintarvikkeiden kustannukset ovat olleet alle budjetoidun. 
Hankintoja tehdään sopimustoimittajilta keskitetysti. Tilauksia tekevät tulosyksiköiden tuotantokeittiöiden 
siihen nimetyt työntekijät, vastaanotto tarkastukset tekee kunkin työpisteen vastuu työntekijä, laskujen 
tarkastuksen suorittaa asiatarkastaja joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä. Elintarvikeostoja 
seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysilla. 
Kuukausittaisia toteumaraportteja tulosyksiköiden esimiehet ja ruokapalvelujohtaja seuraavat 
säännöllisesti. 
Ruokapalvelussa käsitellään käteistä rahaa vain muutamissa pisteissä ja niissä noudatetaan alitilittäjän 
ohjeita.  

 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 
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Ruokapalvelut TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
791001 Ruokapalvelun irtaimisto -60 000 0 -60 000 -23 742,94 39,6 

 
Menot/Netto -60 000 0 -60 000 -23 742,94 39,6 

       
 

Investoinneista toteutettiin 23 742,94 (39,6 %) , osa suunnitelluista  investoinneista siirtyi alkuvuodelle 2017 
(19 120 €) toimitusteknisistä syistä.  Ruokapalvelun säästötavoitteissa oli vuoden 2016 investointitasoksi 
määritelty 50 000 €, joten tämä tavoite toteutui ja kustannukset alittuivat. 

 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

 
Ruokapalvelun tuotantotoiminnan ja palveluprosessien kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.  
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä on laajennettu systemaattisesti ja se muodostaa keskeisen 
osan toiminnan suunnittelussa, ohjauksessa ja kehittämisessä.  Käytössä ovat sopimustuoterekisteri, 
vakioidut reseptit ja ruokalistat, näiden perusteella saatavat aterian raaka-ainekustannus-, ravintosisältö- 
ja ostotiedot sekä tuotantomäärät.  
Ruokapalvelussa ateriatilaukset hoidetaan sähköisen Eväs/Mysli-tilausjärjestelmän kautta, joka on osa 
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää. Asiakasryhmät, käsittäen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 
lukion, vanhainkodit, palvelutalot, kotihoidon, terveyskeskuksen ja sairaalat, tilaavat ateriat järjestelmän 
kautta ja sähköinen tilaus muodostaa laskutusmateriaalin. Laskutusmateriaalin sähköistä siirtymistä ProE-
kirjanpito-ohjelmaan valmisteltiin siten, että se otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta alkaen. 
Ruokapalvelussa vuoden teemana ovat ympäristöasiat, henkilöstöstä on suorittanut 117 työntekijää (91,5 
%) ruokapalvelun ympäristöosaava-passin. 
 
 
 
Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 
 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät 
taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 
 
Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa 
Tavoite: Rauman on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1 Teemme saumatonta yhteistyötä ja arvostamme toistemme vahvuuksia ja osaamista. 
2 Jatkamme henkilöstön osaamiskartoituksia ja niiden perusteella teemme ammatillisen osaamisen 

laajentamista. 
3 Turvataan osaavan henkilöstön saanti. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Vahvistetaan tiimien yhteistyötä sekä rakentavaa vuorovaikutusta ruokapalvelussa. 
• Ruokapalvelussa on vahvistettu tiimiorganisaatiota, tuotantokeittiöiden tiimien lisäksi on 

alkuvuonna aloittanut toimintansa Nanun palvelukeittiöiden tiimit. 
2. Koulutuspäivien määrä/ henkilötyövuosi ja suoritetut tutkinnot. 

• koulutuspäivien määrä 1,6 pv / htv.     
• Tutkintoja suoritettiin; 2 suurtalousesimiehen erikoisammattitutkintoa, 1 dieettikokin 

erikoisammattitutkintoa 
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3. Rekrytointien hakijamäärät. 
• Vuoden aikana ei tehty ulkoisia rekrytointeja.  Sisäisiä siirtoja oli yhteensä seitsemän. 

 

Palveleva rakenneuudistus 
Tavoite: Rauman tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1 Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen yhteistyössä eri 

asiakasryhmien kanssa. 
2 Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisena kehittäjä. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Kehittämissuunnitelmien toteutuminen, yhteistyötoiminnan määrä ja laatu. 
• Ruokapalvelussa tehtiin alkuvuonna asiakaskyselyjen tuloksiin perustuvaa ruokalistojen 

uudistamista ja palvelujen kehittämistyötä eri asiakasryhmien kanssa. 
• Steniuksen tuotantokeittiössä otettiin käyttöön tehostettu ruokavalio sairaaloiden ja 

vanhuspalveluiden yksiköille 
• Yhteistoimintapalavereita on pidetty säännöllisesti eri asiakasryhmien ja yhteistyötahojen 

kanssa 
• Aloitettiin palvelusopimusten teko sisäisten asiakkaiden kanssa, sopimuksia laadittiin 

vanhuspalvelulle ja vammaispalvelulle 
 

2. Asiantuntijaverkostot ja – tapahtumat,  joissa ruokapalvelu on mukana. 
• Ollaan mukana Kuntien ruokapalvelujen Coachig-verkostossa 
• Käytiin luennoimassa valtakunnallisessa Ammattikeittiöseminaarissa Rauman 

erityisruokavalio käytänteistä 
 

Yritysten kasvun mahdollistaminen 
Tavoite: Rauman on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1 Huomioimme yritysnäkökulman toiminnassamme. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Teemme elintarvikehankintojen tarjouspyynnön siten, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus 
olla mukana hankintojen kilpailutuksessa. 

• Kaupunki jatkoi 1.2.2016 KL-Kuntahankinnat kilpailuttamassa uudessa elintarvikkeiden 
puitesopimuksessa. Puitesopimuksen ulkopuolella hankintoja tehtiin erikseen 
kilpailutetuissa tuoteryhmissä: tuoreet leipomotuotteet, raaka pakastettu kala sekä 
jatkojalostettu peruna. 

 
Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka 
Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1 Tarjoamme laadukkaita ja ravitsemuksellisesti oikein koostettuja ateriapalveluita julkista 

ruokapalvelua käyttäville asiakkaille 
2 Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja Te-keskuksen kanssa. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset 
ravitsemussuositukset ja eri ikäkausiryhmien omat suositukset. 
• Ruokapalvelussa tehtiin alkuvuonna asiakaskyselyjen tuloksiin perustuva ruokalistojen 

uudistaminen ravitsemussuosituksia noudattaen. 
• Steniuksen tuotantokeittiössä otettiin käyttöön tehostettu ruokavalio vaihtoehto sairaaloiden 

ja vanhuspalveluiden yksiköille 
2. Ollaan mukana kokopäivälaitosten Ravitsemuskäsikirjan valmistelutyössä. 

• ravitsemuskäsikirjan valmistelutyö käynnissä tavoitteena ottaa käyttöön ja saada 
sähköiseen muotoon vuoden 2017 aikana 
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3. Aloitetaan ravitsemuspassi-valmennus 
• ravitsemuspassi valmennus siirretty vuoden 2017 koulutusohjelmaan 

4. Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä 
• Työssäoppimassa 24 henkilöä yhteensä 149 viikkoa 

 
Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia 
Tavoite: Rauman on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1 Huomioimme hankinnoissa ja toiminnassamme hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteet. 
2 Panostamme henkilöstömme ympäristöasioiden osaamiseen ja huomiomme toiminnassamme 

kestävän kehityksen näkökulman. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Suomen ympäristökeskus myönsi helmikuussa ruokapalvelulle Kuukauden HINKU-teko palkinnon 
tunnustuksena esimerkillisestä aktiivisuudesta hyvien käytäntöjen edistämisestä. 

• Ruokapalvelut  tekee yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa luovuttamalla päivittäin 
kouluruokailusta ylijäänyttä ruokaa SPR:n Rauman osaston lounasruuaksi. 

2. Hankintojen kilpailuttaminen on tehty kestäväkehitys- ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 
• Jatkettiin elintarvikehankintojen osalta KL-Kuntahankintojen puitesopimuksessa uudelle 

kaudelle 2016 -2020. KL-Kuntahankinnat kilpailuttaa hankinnat vastuullisuus sekä lähiruoka 
näkökulmat huomioon ottaen. 

3. Jatketaan ympäristöasioihin kouluttautumista ja ympäristöpassin valmennusta. 
• Ympäristöasioiden valmennus on aloitettu ja ympäristöpassin on suorittanut 117 

ruokapalvelun työntekijää (91,5 % henkilöstöstä), valmennusta jatketaan. 

Vahva talous pitkäjänteisesti 
Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1 Toimimme kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti. 
2 Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja nykyteknologian 

tuomat mahdollisuudet. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Hyödynnetään eri tietohallintojärjestelmiä (Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä ja Opiferus-
toimintolaskenta) tehokkaasti päivittäisessä toiminnassa ja tuotannon suunnittelussa. 
 

2. Kehityssuunnitelmat ja niiden toteutuminen 
• Valmisteltiin Aromin Eväs-Mysli tilausjärjestelmästä laskutus tietojen siirtoa sähköisesti 

ProE laskutus/kirjapitojärjestelmään. Sähköinen laskutusaineiston siirto otetaan käyttöön 
kaikille sisäisille asiakkaille 1.1.2017 
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TUNNUSLUVUT 

 

 Henkilöstö TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016  TS 2017 TS 2018 
vakansseja 130 131 131 130 130 128 
henkilötyövuosia (htv) 117 116,5 115,1 110,2     
eläköityneet/laskennallinen  
eläke-ikä 9 hlö  9 hlö 5 hlö 5 hlö 4 hlö 2 hlö 
henkilöstön keski-ikä 51,7 51,1 49,7 49,7 49,8   

 

Ateriahinnat 2013 2014 2015 2016 
koululounas 2,94 € 2,99 € 3,03 € 2,94 € 
päivähoitolounas 3,55 € 3,62 € 3,62 € 3,51 € 
asumisyksiköiden hajautettu lounas 4,31 € 4,40 € 4,43 € 4,31 € 
sairaaloiden ja vanhainkotien 
keskitetty lounas 6,47 € 6,70 € 6,77 € 6,57 € 
kotihoitolounas 5,82 € 5,94 € 6,07 € 5,89 € 
     
 
Sisäiset ja ulkoiset ateriat yhteensä 

 

 

 

 

SISÄISET ATERIAHINNAT  TA  2016 SIS.ATERIAKUSTANNUKSET 

Tilaaja 
aamu-
pala 
kesk. 

aamu-
pala 
haj. 

lounas 
haj. 

lounas 
kesk. 

väli-
pala 

päivä-
kahvi 

päiväl-
linen 
haj. 

päiväl-
linen 
kesk. 

iltapa-
la TOT 2015 TA 2016 TOT 1-12 

kk 2016 
TOT 2016/ 
TA 2016 

Terveyskeskus 3,42   6,57  1,03  6,57 1,42 399 408 28 158 27541 97,8 % 

RAS 3,42   6,57  1,03  6,57 1,42 329 313 653 954 537 468 82,2 % 

Vanhus ja kotih.          2 711 218 2 148 933 1 941 290 90,3 % 

- vanhuspalv. 3,42 2,40  6,57  1,03  6,57 1,42     

- Kotihoito    5,89          

- Ikäkeskus Uotila   4,31           

- Ikäkeskus K-järvi s   6,57           

Sosiaalipalvelu          199 714 147 259 132 939 90,3 % 

- Kinno; Naula   4,31    4,31       

- Puhti  2,40 4,31   1,03 4,31  1,42     

- Perhetukikeskus   4,31    4,31       

Varhaiskasvatus  1,78 3,51  1,78    1,78 1 729 149 1 664 908 1 666 109 100,1 % 

Peruskoulut   2,94       1 998 472 1 928 705 1 971 643 102,2 % 

Lukio   2,94       397 324 380 054 370 252 97,4 % 

ranskalaiset   2,94       9 000 9 000 22 394 248,8 % 

Iltapäiväkerhot     1,36     114 649 118 752 72 354 60,9 % 

Yht. sis.laskutus          7 888 247 7 572 546 6 931 428 91,5 % 

ateriatulojen vähennys € ta 2016/ tot 2016  -641 118 

Tuotetut ateriat  TP 2015 TA 2016 TOT 2016/kpl TOT 2016/TA 2016 
ap, vp, ip, kahvit 870 994 837 699 748 476 89,3 % 

lounaat ja päiväll. 1 631 409 1 609 339 1 503 115 93,4 % 
Yhteensä 2 502 403 2 447 038 2 251 591 92,0 % 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

9.2 Puhtauspalvelut 

Tuloslaskelma 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Liikevaihto 6 738 996 6 654 810 6 587 644 67 166 99,0 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 60 895 14 085 51 198 -37 113 363,5 % 
Materiaalit ja palvelut -1 648 807 -1 853 450 -1 579 821 -273 629 85,2 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -297 495 -279 900 -240 396 -39 504 85,9 % 
Palvelujen ostot -1 351 312 -1 573 550 -1 339 425 -234 125 85,1 % 

Henkilöstökulut -4 762 892 -4 811 554 -4 611 735 -199 818 95,8 % 
Palkat ja palkkiot -3 677 317 -3 651 454 -3 520 042 -131 412 96,4 % 
Henkilösivukulut -1 085 575 -1 160 100 -1 091 694 -68 406 94,1 % 
Eläkekulut -879 187 -932 590 -861 155 -71 435 92,3 % 
Muut henkilösivukulut -206 389 -227 510 -230 539 3 029 101,3 % 

Liiketoiminnan muut kulut -17 675 -17 800 -16 775 -1 025 94,2 % 
Liikeyli-/alijäämä 370 517 -13 909 430 511 -444 419 -3095,3 % 
Rahoitustuotot ja -kulut 2 189 11 327 

 
11 327 

 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 372 706 -2 582 430 511 -433 092 -16675,7 % 
 

Rahoituslaskelma 

 
2016 2015 

Toiminnan rahavirta 
  Liikeylijäämä  430 510,80 370 517,19 

    Poistot ja arvonalentumiset 
  Rahoitustuotot ja -kulut 
 

2 189,00 
Toiminnan rahavirta yhteensä 430 510,80 372 706,19 
Toiminnan ja investointien rahavirta 430 510,80 372 706,19 
Rahoituksen rahavirta 

  Muut maksuvalmiuden muutokset 
  Saamisten muutos 5 118,01 -16 975,94 

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten 
velkojen muutos -116 818,24 -16 259,75 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
yhteensä -111 700,23 -33 235,69 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -111 700,23 -33 235,69 

   Rahavarojen muutos 318 810,57 339 470,50 
 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa. 

Puhtauspalveluyksikkö on hoitanut perustehtäväänsä eri asiakaskohteissa olemassa olleiden 
suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteeksi annetut säästötavoitteet ohjasivat toimintaa ja yksikön 
tulokseksi muodostui lopulta + 430 511 €:n ylijäämä. 
Yksikön sisäinen laskutus toteutettiin budjetoidun mukaisesti, huomioiden kuitenkin hyvitystarpeet 
mikäli siivoustarve olennaisesti poikkesi suunnitellusta.  
 
Toimintakaudelle varatuista määrärahoista syntyi säästöä mm. palveluiden ostoissa, jossa 
käyttöaste oli 85,1 %, sekä henkilöstömenoissa (talkoovapaat), käyttöasteen ollessa 95,8 %.  
Käyttöasteen taustalta löytyvät henkilöstökuluissa mm. varhemaksujen oletettua alempi 
kokonaistaso, talkoovapaat, ohjeistus lyhytaikaisten sijaisuuksien välttämiseen, sekä asiakkaiden 
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toiminnallisten muutosten mahdollistamat siivoushenkilöstön vähennykset. 
Palveluiden hankinnassa säästöjä kertyi mm. tilojen toimintakatkoista, peruskorjauksista ja uusien 
palvelukohteitten kilpailuttamisen viivästymisestä (+232 125 €). Talkoovapaista johtuen oman 
palvelutuotannon ikkunoidenpesut jätettiin tekemättä, sama linjaus tehtiin ostopalvelun 
kiinteistöihin, ikkunoidenpesuja ei ostettu. Alkuvuodelle suunnitellun ostopalvelun laajentamisen 
kilpailutus viivästyi, aiheuttaen palveluiden hankintaan säästöjä ja vastaavasti henkilöstömenoihin 
ylityksen.  
Talkoovapaisiin koko henkilöstö osallistui 100 prosenttisesti ja toteutuneitten päivien määrä oli 833. 
 
Henkilöstöstä siirtyi eläkkeelle 10 laitoshuoltajaa. Lisäksi yksi laitoshuoltaja irtisanoutui 
henkilökohtaisista syistä. Edellisenä vuonna vapautuneet 12 vakanssia oli täytetty vain kuluvan 
vuoden loppuun asti. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri ilmoitti kilpailuttavansa Rauman 
toimipisteitten siivouksen vuodelle 2017, jolloin 5 laitoshuoltajaa vapautui uudelleen sijoitettavaksi. 
Eläke- ja muut järjestelytarpeet yhdessä talouden tasapainotustarpeiden kanssa käynnistivät laajat 
muutosvalmistelut ja YT-neuvottelut, joiden lopputuloksena yksikkö lakkautti 21 laitoshuoltajan 
vakanssia ja valmistautui laajentamaan ostopalvelutoimintaa 8,5 henkilötyövuoden osalta. Näillä 
muutoksilla säilytettiin vakituisen henkilöstön työsuhdeturva ja mahdollistettiin tulevan kauden 
säästötavoitteet. 
 
Ostopalvelukohteita on uudelleenkilpailutettu 2 kiinteistöä ja 3 kiinteistökokonaisuutta. 
Toimintatavan laajentamiseksi kilpailutettiin 11 kiinteistöä. Sopimuskausissa huomioitiin 
mahdolliset sote-ratkaisun muutostarpeet, rajaamalla hankinnat vuosille 2017 – 2018 + tarvittaessa 
1+1 optiovuotta.  
 
Hallinnon poissaolojen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt mm. mitoitustyötä ja laadunvalvonnan 
kehittämishanketta. 
Korkean hygieniavaatimuksen kohteissa on pystytty keventämään laitoshuoltajien työtä ja 
parantamaan hygieniatavoitteiden toteutumista. Uimahalliin on hankittu höyrypesureita ja muita 
lattia- ja seinäpintojen puhdistusprosessia parantavia laitteita. Sairaala- ja terveyskeskustyöhön 
hankittiin Nocospray-laite joka varmistaa eristyshuoneiden loppusiivousprosessin onnistumisen 
tuhoamalla mikrobit huonetilasta, sekä hygio-kaappi, jolla saadaan desinfioitua mm. lelut, 
hankalasti puhdistettavat potilaskäytössä tai apuvälinelainaamossa olevat apuvälineet ja tekstiilien 
hajuhaitat. 
 
Oman palvelutoiminnan asiakastoiminnoissa on tapahtunut toiminnallisia ja sijaintiin liittyviä 
muutoksia, jotka on pyritty huomioimaan henkilöstön työaika- ja uudelleensijoitusjärjestelyillä. 
Muutokset ovat mahdollistaneet myös siivoustuntien vähentämistä, etenkin sote-viraston puolella.  
Steniuksenkadun jäteohjeistukset muuttuivat vuoden alussa ja esimiehillä oli melko mittava rooli 
asioiden jalkauttamisessa. 
Uotilanrinteen peruskoulun ja lukion kiinteistöjen peruskorjaukset, väistötilaratkaisut ja muutot 
toivat paljon haasteita ja mietittävää esimiesten ja laitoshuoltajien tehtäviin. 
Steniuksenkadun hammashoitolaan rakennettiin kaksi uutta mega-vastaanottohuonetta, jotka 
sisällytettiin laitoshuoltajien alueeseen. 
 
PysyFölis-keskusteluja koko yksikössä on käyty 61 ja työterveysneuvotteluja kuuden henkilön 
kanssa. Työterveysneuvotteluilla on pystytty järjestämään yhdelle laitoshuoltajalle määräaikainen 
uudelleensijoituspaikka varhaiskasvatukseen. 
Sairauspoissaoloja siivoushenkilöstön osalta on kertynyt 2711 päivänä 109 laitoshuoltajalta. 
Koko siivoushenkilöstöön suhteutettuna poissaolopäiviä on ollut 20 päivää/laitoshuoltaja, joka on 
26 % edellisvuotta pienempi. 
 
Työterveyshuollon kanssa on tehty työpaikkaselvitykset laitoshuoltajien tehtävistä  
• Lääkinnällisen kuntoutuksen 
• Sairaalan päivystyksen  
• Uimahallin palvelukokonaisuuksien 
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• Raumanmeren peruskoulun 
• Nortamonkadun perhekeskuksen ja työterveyshuollon  
• ja Kotikaaren palveluasumisyksikön osalta 
Lisäksi työfysioterapeutti on tehnyt laitoshuoltajille ergonomiakartoituksia mm. Nortamonkadun 
perhekeskuksessa, Kotikaaren palveluasumisyksikössä, Marttilanmäen vanhainkodissa, 
Raumanmeren koulussa, Uimahallissa, Pääkirjastossa, Karin koulussa, sairaalan leikkausosastolla ja 
yhteisillä tiloilla. Tavoitteena on ollut oikean työergonomian avulla varmistaa työvälineiden oikea 
käyttötapa ja siten vähentää tuki- ja liikuntaelinongelmista johtuvia poissaoloja. 
 

 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 

Puhtauspalvelun merkittävimmät riskit liittyvät toimintaan, henkilöstöön ja talouden hallintaan 
 
Toiminnan riskit 
Toiminnan riskit liittyvät riittävän hygieniatason turvaamiseen ja poikkeustilanteisiin. 
Hygieniatasot on jaettu asiakastoimintojen perusteella normaaliin ja korkeaan hygieniatasoon. Korkean 
hygieniatason kohteita ovat sairaala-/terveyskeskustoiminta, palveluasumisyksiköt ja uimahalli. 
Uimahallin hygieniatasoa seurataan säännöllisesti. Terveystarkastaja ottaa vuosittain 
pintahygienianäytteet. Lisäksi omavalvontana otetaan pintapuhtausnäytteitä kuukausittain. 
Puutteena on havaittu muiden korkean hygieniatason kohteitten pintapuhtausnäytteiden puuttuminen. 
Asiaa koskeva ohjeistus on valmistelussa.  
Sairaalan osastoilla valvotaan lämmitettävien aterioiden ja osastojääkaappien lämpötilaa, sekä potilaitten 
ulkoisen tutkimuksen/hoidon välineistön pesuun käytettävien huuhtelu- ja desinfiointikoneitten toimintaa. 
Hygieniaohjeistus tehdään yhteistyönä sairaalan hygieniahoitajien kanssa. Poikkeustilanteita ovat mm. 
epidemiat ja eristystilanteet, joihin on olemassa erillisohjeet. Näiden tilanteiden helpottamiseksi on 
hankittu huonetilojen desinfioimislaite Nocospray. Laitteella desinfioidaan puhdistustyön jälkeen tila 
mikrobivapaaksi. Toimintatapa vähentää klooripohjaisten aineiden käyttöä ja vähentää laitoshuoltajien 
psykofyysistä kuormitusta, koska puhdistustuloksesta voidaan olla varmoja. 
 
Henkilöstöriskit 
Puhtauspalveluiden hallintohenkilöstömäärä (8) on vähäinen yksikön tuotannon henkilöstömäärään (134) 
ja ostopalvelukokonaisuuden laajuuteen nähden (n. 70 kiinteistöä). Tehtäväalueet on jouduttu miettimään 
ja rajaamaan tarkasti, jolloin myös osaamisalueet herkästi spesifioituvat ja tekevät yksikön pidemmissä 
poissaolotilanteissa haavoittuvaksi. 
Tuotannon henkilöstön keski-ikä on korkea – 53,5 vuotta. Tuottavuuden lisääminen ja sairauspoissaolojen 
vähentämistavoite ovat ikävästi ristiriidassa henkilöstön ikärakenteen kanssa. 
 
Siivoushenkilöstön osalta on toistuvasti jouduttu turvautumaan varhennettuihin eläkeratkaisuihin, koska 
työn keventämismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Koska myös uudelleensijoittumismahdollisuudet 
muihin hallintokuntiin ovat vähentyneet, jäävät ainoaksi vaihtoehdoksi eläkejärjestelyt. Tällöin on vaarana, 
että kasvava varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen määrä hidastaa kustannustehokkuuden 
kehittymistä. 
 
Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu työsuojelun riskien arvioinnin yhteydessä ja 
syötetty RiskiArvi-ohjelmaan. Kaupungin terveysvalvonnan tekemät tarkastukset kiinteistöllä sisältävät 
myös puhtaustasoon ja siivoushuonetiloihin liittyvän tarkastelun, joista yksikkö saa raportit. 
 
Talouden riskit 
Puhtauspalvelun menoista suurin osa muodostuu henkilöstömenoista. Toiseksi suurimman menoerän 
muodostaa siivouspalveluiden osto siivousliikkeiltä. 
Oman toiminnan kuluraportteja seurataan kuukausittain sekä palkkojen, että hankintojen osalta. 
Hankinnat tehdään hankintalain ja tehtyjen kilpailutusten mukaisesti. Ostopalvelukohteissa on käytössä 
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toistuvissa tai vakavissa reklamaatiotilanteissa sanktiomenettely. 
Varhennetut eläkemaksut vaihtelevat vuosittain, joten niiden ennakoiminen talousarvioon on 
haasteellista. Arviot on laadittu yhdessä talousosaston kanssa ja ne on pyritty pitämään suuruusluokassa, 
joka ei vaaranna katteen toteutumista. 
Hallinnon henkilöstön koko suhteutettuna yksikön laajaan toiminta-alueeseen on riskitekijä, joka 
pidemmissä poissaolotilanteissa hidastaa mm. kehittämistoimenpiteiden sujuvaa etenemistä ja vaikuttaa 
negatiivisesti työhyvinvointiin. Yksikössä onkin menossa laitoshuoltajan oppisopimuskoulutusprosessi 
siivousteknikon tutkinnon suorittamiseksi, jolla turvataan riittävä henkilöstö työnjohdon tuleville 
eläkejärjestelyille. 
 
Ympäristötekijät 
Puhtauspalveluyksikkö on ottanut ympäristöasiat mahdollisimman laajasti huomioon sekä toiminnassaan 
että päätöksenteossaan mm. aine- ja välinevalikoiman ja hankinta- ja kuljetusasioiden osalta. 
Yksikkö on osallistunut sairaalatoiminnan ja kaupungintalon osalta jätelain muutosten aiheuttamaan 
muutosprosessiin, jossa on moniammatillisten ryhmien kanssa mietitty sekä ulko-, että sisätilojen 
lajitteluastioiden tarpeeseen, kokonaismäärään, sijaintiin, kokoluokkaan ja puhtaanapitoon liittyviä 
seikkoja. 
Kaupungintalokorttelin ja Uotilan koulun siivouksessa on käytetty otsonointiprosessilla tuotettavaa 
Aktiivivettä ja H2O-tuotetta, joilla on saatu korvattua merkittävä määrä siivouskemikaaleja. 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen  
Yksikössä on noudatettu kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjeen kohtien 5 ja 6 sääntöjä, määräyksiä ja 
päätöksiä. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
Hankinnat on suoritettu taloudellisesti ja muutenkin tarkoituksenmukaisesti noudattaen julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin johtosääntöä, taloussääntöä, kaupungin yleisiä hankintaohjeita, niiden 
lisäohjeita ja tehtyjä päätöksiä.  
Puhtauspalveluyksikön hankinnoista vastaavat pääasiassa puhtauspalvelupäällikkö ja 
palvelukoordinaattori. 
Yksikön irtain omaisuus käsittää pääasiassa siivoustyöhön käytettäviä koneita, joita käytetään päivittäin 
valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja säilytetään ja huolletaan asianmukaisissa, enimmäkseen 
lukittavissa tiloissa. 
Siivouskoneitten uusimistarve tulee yleisimmin esille huoltoliikkeiltä, jotka asiantuntemuksellaan kertovat 
mm. moottorin uusintatarpeesta, joka tulisi yksikölle uuden koneen hankintaa kalliimmaksi vaihtoehdoksi. 
Poikkeuksen muodostavat liikuntasalien siivouksessa tarvittavat koneet, joita joudutaan säilyttämään tilan 
puutteen vuoksi yhteisissä tiloissa mm. liikuntavarusteiden kanssa. Nämä koneet joutuvat aika-ajoin 
lievästi kaltoin kohdelluiksi. 
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
Riskien hallintaan liittyvä kartoitus on tehty kaikkien omassa palvelutoiminnassa olevien kiinteistöjen 
osalta vuosien 2014–2015 aikana. Tietoja päivitetään vuosittain. Vuoden 2016 aikana on tehty 
kemikaaliluetteloiden tietojen päivitykset, aineiden riskiarviointi ja H/R-lausekkeiden kirjaaminen sekä 
oman palvelutuotannon, että siivousliikkeitten käyttämien kemikaalien osalta. Kemikaaliluettelot 
sijaitsevat kunkin kiinteistön siivouskeskuksessa, josta myös asiakkaan edustaja saa ne nopeasti ja helposti 
käyttöönsä. 
Esimiehet ovat vastuussa oman tehtäväalueensa riskienhallinnan ajantasaisuudesta ja korjaustarpeiden 
toteutumisesta. 
Ostopalvelukiinteistöissä palveluliikkeiden havainnot kiinteistöön liittyvistä epäkohdista/riskitekijöistä  
saatetaan talotoimen tietoon. 
Yksikön henkilöstö on perehdytetty esimiesten toimesta Haipro-ohjelman käyttöön. Tämän ohjelman 
turvin pyritään jatkossa nopeampaan reagointiin mahdollisista riskitekijöistä. Kaikki läheltä piti -
tapahtumat on ohjeistettu kirjattavaksi järjestelmään. Työpaikkaselvitysten yhteydessä on ilmennyt, että 
laitoshuoltajat sietävät asiakaskohteitten aiheuttamaa henkistä painetta muita henkilöstöryhmiä 
pidempään, eivätkä kirjaa tapahtumia ohjelmaan. Esimiehet käynnistävät asiaa parantavan 
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muutosprosessin heti vuodenvaihteen jälkeen. 
 
Sopimustoiminta 
Ulkoisista hankinnoista on tehty kirjalliset sopimukset tai dokumentoinnit olemassa olevien ohjeistusten 
mukaisesti. 
 
Projektitoiminta 
Yksiköllä ei ole ollut virallista projektitoimintaa. 

 

Arvio kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta (kh 13.6.2016 § 306) 
ja henkilöstösäästöjen todentamisesta. 
 
Talkoovapaiden ja 98 %:n toimintamenokatto tarvikehankinnoissa on saavutettu tavoitteiden mukaisesti. 

 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Kuluvan vuoden tavoitesäästöjen toteutuminen kaudella 2017 on mahdollistettu tehostamalla oman työnä 
tehtävien kiinteistöjen siivoustehokkuuksia yhteensä 3,5 henkilötyövuodelle, laajentamalla 
ostopalvelutoimintaa 8,5 henkilötyövuodella, sekä pienentämällä varhennettujen eläkemaksujen 
oletussummaa. 
Yksikön kustannustehokkuuden kasvattamiseen etsitään aktiivisesti myös uusia keinoja, jotka samalla 
kuitenkin tukevat hygieniatasoa, sisäilman laatua ja kiinteistöjen kunnossapidon tavoitteita.  
 

Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

 
Puhtauspalveluyksikkö on pääsääntöisesti onnistunut omien valtuuston asettamista tavoitteista 
johtamiensa tavoitteiden toteutumisessa. Palvelua on tuotettu sovitusti sekä omana, että 
ostopalvelutyönä, joustavasti hallintokuntien muuttuviin tarpeisiin. 
Yhteistyötä on tehty sekä ammatillisten oppilaitosten, että alan ammattilaisten kesken valtakunnallisesti. 
Laaja-alaisella verkostoitumisella saatuja tietoja on hyödynnetty mm. paremman sisäilman laadun ja 
riittävän hygieniatason ylläpitämisessä. 
Henkilöstön työyhteisötaitojen kehittämisteemaa jatkettiin mm. ulkoisella koulutuksella, jota järjestettiin 
hallinnolle yhdessä Ruokapalveluyksikön kanssa.  
Sairaalan osastotoiminnan ateriapalvelusta käynnistettiin monialainen työryhmä, joka oli 
puhtauspalveluyksikön vetämä. Työryhmässä olivat edustettuina ruokapalvelu, hoitohenkilöstö, 
hygieniahoitajat ja puhtauspalvelu. Ryhmän toiminta jatkuu edelleen ja sen tavoitteena on turvallisen 
potilasaterioinnin turvaaminen. 
Koko henkilöstö on osallistunut laaja-alaisesti erilaisiin perustehtävää tukeviin koulutustilaisuuksiin. 
Koulutustunteja on yksikölle kertynyt vuoden aikana noin 370. Henkilöstötarpeen mitoitustyö on edennyt 
koko ajan. 
Henkilöstön osa-aikajärjestelyihin suhtauduttiin myönteisesti ja työterveyshuollon kanssa tehtiin tiivistä 
yhteistyötä osatyökykyisten työjärjestelyjen onnistumiseksi. 
Toiminta on pyritty järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti, hyödyntäen uusimpia 
siivousmenetelmiä ja – koneita, sekä ostaen palvelua yksityisiltä siivousliikkeiltä. 
Tiimien vetäjät ovat osallistuneet muutosten valmisteluun ja toimineet linkkeinä henkilöstön ja hallinnon 
välillä.  
Siivouksen asiakaslaskutus on laadittu toimintolaskentaohjelman avulla. Vuoden 2017 laskutustiedot on 
syötetty keskitetysti hallintokuntien talousarvioihin. 
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Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

   
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Työyhteisöjen vastuullisuuden ja yhteistyökyvyn parantaminen; 

- tiimisopimusten päivittäminen 
- työyhteisökoulutuksen oppien siirtäminen käytäntöön 

2. Esimiestyön kehittäminen 
- puheeksiottojen tehokkaampi hyödyntäminen toimintaan 

liittyvissä epäkohdissa 
- laadunvalvonnan tehostaminen ja uuden valvontaohjelman 

aktiivinen hyödyntäminen 
 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Vaativa asiakokonaisuus jatkuvien muutosten ohella. Asiat kulkevat arjen esimiestyön mukana, 
edeten pala palalta. 

2. Puheeksiottojen hyödyntäminen on edennyt hyvin, helpottanut asioihin puuttumista 
ennaltaehkäisevässä mielessä. Laadunvalvonnan tehostaminen on jäänyt hallinnon poissaolojen 
takia suunniteltua vähäisemmäksi ja projektia pitää jatkaa vuoden 2017 alussa. 

Linjanveto Tavoite 
Palveleva 

rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Asiakaslähtöisten toimintakokonaisuuksien ja palvelukokonaisuuksien 

rakentaminen. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Edetty tavoitteiden mukaisesti. Lisätty yhdistelmätyöntekijöitten määrää ruoka- ja puhtauspalvelun 
välillä, jotta asiakkaiden tarpeet pystytään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
Tehty asiakkaiden toiminnan- ja tilamuutosten edellyttämiä korjauksia henkilöstömäärään tai 
työaikajärjestelyihin. 

Linjanveto Tavoite 
Yritysten kasvun 

mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Tuotamme pysyvästi osan siivouspalveluista yksityisten siivousliikkeitten 

kautta ja kartoitamme toimintamuodon laajentamismahdollisuuksia aina 
henkilöstön eläköitymisten yhteydessä 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Päättyvät sopimuskaudet kilpailutettu uudelleen, säilyttäen ostopalvelutoiminta siltä osin 
ennallaan (Kodisjoen koulukiinteistö, Merituulen toimintakeskus, Winnova Satamakatu 17, 
Winnova Satamakatu 19 ja Winnova Suojantie 2). Henkilöstön eläköitymisen mahdollistamana 
alkuvuoden kilpailutuksessa olivat Poselli ja Museon eri kiinteistöt.   
Henkilöstön eläköitymisten mahdollistamana kilpailutettu lisäys ostopalvelutoimintaan 8,5 
henkilötyövuodella (H.J.Nortamon peruskoulu, Nanun tuotantantokeittiö ja ruokala, Karin koulu, 
WähäKari, Uudenlahden päiväkoti, Kahmon päiväkoti, Uotilan nuorisotalo, Uotilan koulun 
liikuntatilat, Uotilan eläinlääkärivastaanotto, Kodisjoen terveysasema). Palvelutoiminta käynnistyy 
1.1.2017. 
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Linjanveto Tavoite 

Mahdollisuuksien 
asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Varmistetaan siivousmitoitusten päivityksellä ja tarkemmalla 

laadunseurannalla, että siivousmenetelmät ja –tiheydet riittävät 
turvaamaan terveelliset ja viihtyisät sisätilat kaikilla kaupungin 
ylläpitämillä sektoreilla. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Mitoitustyötä tekee toinen palvelukoordinaattoreista koko ajan ostopalvelun valvontatyön ohella ja 
tulokset hyödynnetään henkilöstösuunnittelussa. 
 

Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Huomioidaan ympäristötekijät kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa; 

pesu- ja puhdistusaineitten valinta, veden käyttö, pakkausmateriaalit, 
kuljetukset, kopiopaperit, jätteiden lajittelu ym. 

2. Kohtaamme ulkoiset ja sisäiset asiakkaamme, sekä toisemme 
ystävällisessä, rakentavassa ja sallivassa hengessä, rakentaen luotettavaa 
ja turvallista työ- ja elinympäristöä. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.  
2. Tavoite on pyritty huomioimaan päivittäisessä toiminnassa. 

Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Kustannustietoinen toimintatapa läpi organisaation; 

- kuluraporttien aktiivinen hyödyntäminen toiminnan 
kehittämisessä 

- haemme uusia, kustannustehokkaita toimintamuotoja ja 
vakiinnutamme jo olemassa olevia koko organisaatioon 

2. Siivoustiheyksien säilyttäminen tasolla, joka tukee kiinteistöjen 
kunnossapitoa; 

- päivitämme siivousmitoituksia, huomioiden asiakastoiminnan 
muutokset ja siivousalan yleisen kehittymisen. 

3. Aktiivinen kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen koko 
henkilöstön osalta. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Muokattu siivoustiheyksiä tarvittaessa yhdessä asiakkaitten kanssa. Tarjottu työkokeilu- ja 
harjoittelupaikkoja mm. pitkäaikaistyöttömille, saaden samalla henkilöstölle apua kausiluontoisten 
töiden tekemiseen. Onnistuttu sijoittamaan kolmeen työyhteisöön avotyöntekijöitä, jotka ovat 
saaneet omat vastuualueensa ja työyhteisöt ovat saaneet apua päivittäisiin tehtäviin. 

2. Tavoite ohjaa toimintaa. 
3. Edetty tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Käynnistetty yhdessä ruokapalvelun kanssa 

kummankin yksikön hallinnolle työnohjaus/työyhteisökoulutusryhmät, joissa valmistaudutaan 
yhdessä tuleviin muutoksiin. Oppisopimusopiskelijoita on ollut kolme – yksi laitoshuoltaja suorittaa 
siivousteknikon erikoisammattitutkintoa ja kaksi laitoshuoltajaa suoritti siivoustyönohjaajan 
erikoisammattitutkinnon. 
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TUNNUSLUVUT TA 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 
     
SIIVOTTAVA PINTA-ALA     
Siivottavat kokonaism2:t, joista; 194345 189074 193384 196535 
            oma palvelutuotanto 64 % 63 61 64 
            ostopalvelu 36 % 37 39 36 
     
TYÖTUNNIT / VIIKKO     
Oma palvelutuotanto     
 - siivous, normaali hygieniataso 1600 1650 1520 1505 
 - siivous, korkea hygieniataso 2650 2500 2223 1875 
 - ateriapalvelut 500 450 400 383 
 - muut palvelut 30 30 0 0 
Ostopalvelukohteet     
- siivous, normaali hygieniataso 280 1436 1475 1475 
     
TYÖN TEHOKKUUS     
Oman työn kustannukset      
 - normaali hygieniataso, €/m2 /vuosi 22,00 24 21,70 20,78 
 - normaali hygieniataso, €/h  21,00 20 19,77 19,94 
 - korkea hygieniataso, €/m2 /vuosi 70,00 73 54,63 55,95 
 - korkea hygieniataso, €/h  26,00 26 23,60 24,17 
 - ateriapalvelut, €/m2 /vuosi 40,00 40 14,00 24,96 
 - ateriapalvelut, €/h  25,00 26 17,94 22,77 
     
Ostopalvelun kustannukset       
- € / m2 / vuosi 20,00 19 19,73 19,43 
- € / h  18,00 18 19,52 18,31 
     
Työtehokkuudet m2 / työtunti     
Siivoustyö     
 - normaali hygieniataso 275 280 282 248 
 - korkea hygieniataso 90 90 104 112 
 - koko kaupunki, ka 160 155 163 166 
     
SAIRAUSPOISSAOLOT     
- poissaolopäiviä 4500 2813 4500 2711 
- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v 50 94 50 35 
     
Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) ka 4 4 4 3,64 
- oma palvelutoiminta    4,00 
- ostopalvelu    3,27 
     
Itseohjautuvien tiimien lukumäärä 12 12 8 8 
     
SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 150 160 143 134 
- kokopäivätyöntekijät 106 100 99 104 
- osa-aikatyöntekijät 44 60 44 30 
- yhdistelmätyöntekijöitä     
- henkilötyövuosina 132 130 120 105 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

9.3 Pienvenesatamat 

Tuloslaskelma 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Liikevaihto 2 060 

 
5 917 -5 917 

 Liiketoiminnan muut tuotot 283 947 325 000 302 572 22 428 93,1 % 
Materiaalit ja palvelut -152 174 -151 350 -149 000 -2 350 98,4 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 378 -39 950 -54 427 14 477 136,2 % 
Palvelujen ostot -122 796 -111 400 -94 573 -16 827 84,9 % 

Henkilöstökulut -30 329 -31 960 -29 959 -2 001 93,7 % 
Palkat ja palkkiot -24 347 -25 960 -24 239 -1 721 93,4 % 
Henkilösivukulut -5 982 -6 000 -5 719 -281 95,3 % 
Eläkekulut -4 482 -4 410 -4 145 -265 94,0 % 
Muut henkilösivukulut -1 501 -1 590 -1 575 -15 99,0 % 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -131 836 -151 910 -103 745 -48 165 68,3 % 
Liiketoiminnan muut kulut -3 033 -2 910 -4 199 1 289 144,3 % 
Liikeyli-/alijäämä -31 366 -13 130 21 587 -34 717 -164,4 % 
Rahoitustuotot ja -kulut -14 994 -15 000 -14 879 -121 99,2 % 
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -46 360 -28 130 6 707 -34 837 -23,8 % 

 

Rahoituslaskelma 

 
2016 2015 

Toiminnan rahavirta 
  Liikealijäämä  21 586,74 -31 365,91 

Poistot ja arvonalentumiset 103 744,79 131 835,94 
Rahoitustuotot ja -kulut -14 879,28 -14 993,60 

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 -750,00 
Toiminnan rahavirta yhteensä 110 452,25 84 726,43 
Investointien rahavirta 

  Investointimenot -42 933,15 -65 942,81 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 

  Käyttöomaisuuden myynti 
  Myyntivoitot/-tappiot (siirto tuloslaskelmasta) 
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 750,00 

Investointien rahavirta yhteensä -42 933,15 -65 192,81 
Toiminnan ja investointien rahavirta 67 519,10 19 533,62 
Vaihto-omaisuuden muutos 

  Saamisten muutos 9 940,50 -10 175,46 

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 
muutos -28 507,64 38 406,89 
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -18 567,14 28 231,43 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -18 567,14 28 231,43 

   Rahavarojen muutos 48 951,96 47 765,05 
 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa.  

-Liikevaihto jäi arvioitua pienemmäksi, mikä johtui asiakasmäärän pienenemisestä - asiakasmäärä väheni 
vuodesta 2015 n. 50:llä. Kaupungin sisäinen laskutus kasvoi, mikä puolestaan tasoitti liikevaihtoa. 
-Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla. Tähän vaikutti mm. rantaraitin rakentamisaikataulu. 
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Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta. 
 
Tulos toteutui asetettu tavoitetta parempana. 

 
Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 
 
-Talkoovapaita pidettiin 9 pv, josta syntyi runsaan 1.000 euron suuruinen säästö palkkakuluissa. 
-Säästöt jakautuivat kahteen osaan, venesatamat/katutarkastus. 

 
Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
-Suurin tulokseen vaikuttava tekijä oli poistojen huomattava pieneneminen budjettiin nähden. Tämä johtui 
siitä, että investoinnit eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa.  
-Kustannussäästöt syntyivät korjaustarpeen vähenemisestä. 
-Korjataan vain pakolliset kohteet. 
 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

 
- investointitarve tulee kasvamaan vuosille 2018 ja 2019 
- tavoitteena on vuokrausasteen vakiinnuttaminen pitämällä kustannustaso nykyisellään.  
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 
 
-Venesatamat taseyksikkö on riippuvainen ulkopuolisista palveluntarjoajista. Yhteistyö toimii hyvin 
nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jos yhteistyö nykyisten toimijoiden kanssa päättyy, niin 
uusien kumppanien kanssa toimiminen vaatii ”opettelua”. 
 
 

Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen 
tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen 1.1.–31.12.2016. 

Ei erityisiä ympäristöriskejä; huvi- ja vapaa-aikakäytössä olevien veneiden osalta mahdolliset öljy tai muut 
päästöt satunnaisia ja vaikutukset paikallisia ja lyhytaikaisia. 
 
 

SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1.–31.12.2016.   
 

Venesatamat on aikanaan perustettu luonnonvaraisiin lahtiin. Tarkkaa syvyystietoa ei ole tiedossamme ja 
suuri osa tiedoista perustuu ”perimätietoon”. Uudet veneilijät eivät tiedä venesatamissa piilevistä 
vedenalaisista haitoista. Vuosittain tulee korvausvaatimuksia, jotka kohdistuvat perämoottori- tai 
perävetolaitevaurioihin. Venesatamaohjeessa, vesisyvyyden varmistaminen on siirretty veneilijän 
vastuulle. Pohjassa on sekä luonnollisia että ihmisen asettamia haittoja (poiju- ja laituriankkurit). 
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 

Pienvenesatamat TA 2016 MUUTOS 
TA 

YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 
793001 Laituri-investoinnit (KH) -120 000 0 -120 000 -35 233,80 29,4 
793004 Venesäilytysalue -30 000 0 -30 000 -7 699,35 25,7 

 
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -42 933,15 28,6 

 

− Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa 
− Suvitien rantaraitin rakentamisaikataulu vaikutti vuoden 2016 investointeihin, osa 

suunnitelluista investoinneista siirtyy seuraaville vuosille. Kompin veneensäilytysalueen 
sähkötyöt toteutettiin suunnitelman mukaisesti, alueen aitaus jäi toteuttamatta. Koulurannan 
sähkö- ja vesijohtotyöt siirtyivät toteutettavaksi Purjehtijakadun peruskunnostuksen yhteyteen. 
 

 

Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

   
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Osallistutaan venesatamien läheisyydessä tapahtuvien rakennus- ja 

muiden hankkeiden valmisteluun. 
2. Avustetaan tarpeen mukaan kaupungin muita toimintayksiköitä. 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 
Suvitien rantaraitin itäpään venesataman suunnittelu ja rakentaminen yhdessä kunnallistekniikan kanssa 
vuoden 2016 aikana. Suunnittelu on sujunut hyvin ja yhteistyö jatkuu. 
 

Linjanveto Tavoite 

Palveleva 
rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Sähköisen venepaikkavarausjärjestelmän tehokkaampi käyttö 
2. Yhteistyön tiivistäminen palvelupiste Pyyrmanin kanssa. 
3. Kunnossapidon palautejärjestelmän suunnittelu 

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 
Venepaikkavarausjärjestelmä otetaan käyttöön myös maalla tapahtuvaan veneensäilytykseen. 

• Toteutunut suunnitelmien mukaan. Palautejärjestelmän osalta asia korjaantui kun tekninen virasto 
otti käyttöönsä verkossa toimivan palautejärjestelmän. 

 
Linjanveto Tavoite 

Yritysten kasvun 
mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Venesatamien suunnittelussa huomioidaan myös yrittäjien tarpeet 
2. Osallistutaan matkailun kehittämiseen 
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Pienvenesatamat puoltaa yrittäjien ehdotusta Syväraumanlahteen johtavan veneväylän 
kulkusyvyyden muutosta nykyisestä 2,0 metristä 2,4 metriin ja pohtii miten aallonvaimenninlaituria 
voitaisiin paremmin hyödyntää vierasveneilijöiden palvelussa.  

Linjanveto Tavoite 
Mahdollisuuksien 

asuin- ja työpaikka 

 

Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 
1. Tarjotaan raumalaisille laajat merelliset harrastusmahdollisuudet 
  

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 
Seurataan asiakkuuksien kehittymistä ja sovitetaan tarjonta vastaamaan kysyntää. 

• Venepaikkoja on tietyissä venesatamissa ”liikaa”, toisissa venesatamissa on liikaa kysyntää. 
Poistetaan loputkin ”epäkelvot” venepaikat ja mietitään miten voisimme nopeasti reagoida 
tulevaisuuden tarpeisiin. Näyttää siltä että veneet suurenevat. 

Linjanveto Tavoite 

Huolehdittu ympäristö 
palvelee 

kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Parannetaan venesatamien valvontaa (mahdollisesti kameravalvonta) 
2. Mietitään muita toimenpiteitä, jotka ehkäisevät veneisiin kohdistuvaa 

ilkivaltaa 
3. Ylläpidetään saavutettu siisteystaso  

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 
Kokeillaan kameravalvonnan toteutusta jossakin venesatamassa ja seurataan asiakkailta saatavaa 
palautetta. 

• Rokkiin asennettiin kameravalvonta, yhteensä 4 kameraa. Valvottava alue rajoittuu laiturialueelle ja 
sitä palvelevaan pysäköintialueeseen. 

Linjanveto Tavoite 

Vahva talous 
pitkäjänteisesti 

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 
1. Venesatamat toimii tulevaisuudessa omarahoitteisesti 
  

 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

• Tarkalla talouden seurannalla pysytään asetetuissa tavoitteissa. 
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TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

9.4 Winnova/SaMK kiinteistöt 

Tuloslaskelma 

 
TP 2015 TA 2016 TOT 2016 

Erotus  
(TA-TOT 

2016) Tot % 
Liikevaihto 1 239 504 1 413 010 1 256 623 156 387 88,9 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 2 263 760 2 115 990 2 570 236 -454 246 121,5 % 

Materiaalit ja palvelut 
-1 810 

841 
-1 762 

070 
-2 020 

224 258 154 114,7 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -848 023 -905 340 -843 607 -61 733 93,2 % 

Palvelujen ostot -962 818 -856 730 
-1 176 

616 319 886 137,3 % 
Henkilöstökulut -206 171 -131 037 -137 114 6 077 104,6 % 

Palkat ja palkkiot -167 740 -106 407 -110 841 4 435 104,2 % 
Henkilösivukulut -38 430 -24 630 -26 272 1 642 106,7 % 
Eläkekulut -29 120 -18 090 -19 093 1 003 105,5 % 
Muut henkilösivukulut -9 310 -6 540 -7 179 639 109,8 % 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -958 715 
-1 336 

080 
-1 226 

841 -109 239 91,8 % 
Liiketoiminnan muut kulut -104 146 -122 740 -145 547 22 807 118,6 % 
Liikeyli-/alijäämä 423 392 177 073 297 133 -120 060 167,8 % 
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 423 392 177 073 297 133 -120 060 167,8 % 

 
Rahoituslaskelma 

 
2016 2015 

Toiminnan rahavirta 
  Liikeylijäämä 297 133 423 392 

Poistot ja arvonalentumiset 1 226 841 958 715 
Tulorahoituksen korjauserät -12 558 

 Toiminnan rahavirta yhteensä 1 511 416 1 382 107 
Investointien rahavirta  

  Investointimenot -2 568 155 -6 966 080 
Rahoitusosuudet 
investointimenoihin 12 558 0 
Investointien rahavirta yhteensä -2 555 597 -6 966 080 

   
Toiminnan ja investointien rahavirta -1 044 181 -5 583 973 

 

Selvitys olennaisista ja merkittävistä tapahtumista ja muutoksista toiminnassa ja taloudessa 

Taseyksikön tulos osoittaa ylijäämää 297.191, 31 euroa. Tuloksen toteutuminen ylijäämäisenä oli 
mahdollista kaupungin taseyksikölle osoittaman avustuksen johdosta. Taseyksikön haasteena on 
käyttö- ja pääomakulujen sopeuttaminen sovittuun vuokratasoon.  
Lisäksi Satamakatu 26 -kiinteistössä jouduttiin vesikattovuodosta johtuen tekemään laajaksi 
muodostunut kunnossapitotyö.  

 

Selvitys kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimintamenokaton toteutumisesta 
 

Toimintamenokatto (98 %) ei toteutunut.  
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Kuinka paljon talkoovapailla /lomautuksilla on syntynyt säästöä (lkm/päivät ja säästö euroina) vuonna 
2016. Pidetyt talkoovapaapäivät ja niistä syntynyt kustannussäästö. 

Taseyksikön palveluksessa ei ole ollut palkattua henkilöstöä. 

 

Mikä osuus em. kustannussäästöstä on saatu pysyväksi säästöksi vuoden 2016 aikana ja millä 
toimenpiteillä? Mikäli ei ole syntynyt pysyvää säästöä, on annettava selvitys millä toimenpiteillä säästö 
saadaan pysyväksi, jotta talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Winnova/SAMK –kiinteistöjen omistamiseen ja hallinnoimiseen liittyvä toiminta on tarkoitus siirtää 
perustettavan kiinteistöosakeyhtiön hoidettavaksi kevään 2017 aikana. 

 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Kiinteistöyhtiö vastaa tilojen vuokrauksesta 7.3.2017 lukien. 

 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen:  
Yksikön toiminnassa on noudatettu lakia, säännöksiä ja ylempien toimielinten päätöksiä, eikä lautakunnan 
ja sen alaisten viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut mitään korvausvaatimuksia 
vahingontuottamuksista kuluneen toimintakauden aikana. 
Suurimpana riskinä taseyksikön toimintaan on ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästötoimet 
valtiovallan taholta, jotka saattavat vaikuttaa vuokralaisten tilatarpeeseen ja sitä kautta taseyksikön 
vuokrakertymään. 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja 
luotettavuus: 
Tekninen lautakunta määrittelee vuosittain ne henkilöt, jotka ovat sen puolesta oikeutettuja hyväksymään 
laskuja. Viraston toimintasäännön mukaan tulosaluevastaavalla on oikeus delegoida päätösvaltaansa 
alaspäin. Merkittävien rakennushankkeiden valvonnasta ovat vastanneet toimitilainsinööri ja 
rakennuttajainsinööri. Teknisen lautakunnan edustajat ovat osallistuneet investointihankkeiden 
työmaakokouksiin. 
Riskien hallinnan järjestäminen 
Teknisen toimialan osalta riskienhallinnasta vastaa teknisen toimen johtaja. 
Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu loppuvuodesta 2015; hallintokunnille on annettu uudet toiminta-
ohjeet. 
 
Teknisen toimen valmissuunnitelma (kriisi ja häiriötilanteet) on osana kaupungin valmiussuunnitelmaa 
hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.10.2015 § 283. 
Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen 
urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus 
palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään 
seurantarekisteriä. 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset kaupunginhallituksen johtosäännössä.  Otan 
koulun kiinteistö on siirretty pois taseyksiköstä, koska kiinteistö on siirtynyt perusopetuksen käyttöön. 
Taseyksikön muissa kiinteistöissä ei ole tehty omaisuusjärjestelyitä. 
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Sopimustoiminta 
Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuaikaisilla vakuuksilla 
ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi.  
Vuokrasopimuksia hallitaan Haahtela – järjestelmän kautta.  
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
Viraston toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat 
toimintaa vuosittain. Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä 
mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. 
 
 
Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen 
tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen 1.1.–31.12.2016. 
 
Ympäristöriskit nykytoiminnassa ovat vähäiset. 
 

 
 
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN  

 

  
TA 2016 MUUTOS 

TA 
YHTEENSÄ TOT 2016 Tot % 

Winnova/SAMK, kiinteistöt 
     794005 Satamakatu 19 -3 500 000 0 -3 500 000 -2 568 155,17 73,4 

 
Menot/Netto -3 500 000 0 -3 500 000 -2 568 155,17 73,4 

 
 

Satamakatu 19 C peruskorjaustyöt käynnistyivät elokuussa 2016. Työt ovat edenneet suunnitellun 
mukaisesti. Hankkeen valmiusaste oli vuoden vaihteessa noin 30 %. Hankkeen on tarkoitus valmistua 
kesäkuussa 2017. 
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Tiivistelmä alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisesta 1.1.–31.12.2016.  

Tehdyillä investoinneilla ja tilajärjestelyillä on voitu kehittää koulutustoimintaa yhdessä käyttäjän kanssa. 
Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan opiskelupaikkojen säilyminen ja kiinnostavuus Raumalla. 
Winnovan osalta kiinteistöjen kehittämisen suunnittelu jatkuu voimakkaana. 
 
 

Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2016. 

KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön 
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2016 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). 

Linjanveto Tavoite 

Uusi toimintakulttuuri 
mahdollistaa 

 

Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 
1. Rakennetaan ja ylläpidetään kiinteistökantaa, joka mahdollistaa 

nykyaikaisen ja kehittyvän oppimisympäristön. 
2. Kehitetään omaa ammattitaitoa ja vahvistetaan luottamusta asiakkaiden 

ja kaupungin välillä. 
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Jatketaan nyt aloitettua kiinteistöjen tilojen päivittämistä koulutusten vaatimalle tasolle, niin että 
tilojen osalta voidaan tarjota opetukselle kilpailukykyiset puitteet. 
Toteutettu. 

Linjanveto Tavoite 
Palveleva 

rakenneuudistus 

 

Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 
1. Kehitetään taseyksikön toimintaa ja läpinäkyvyyttä asiakaslähtöisesti. 
2. Tehostetaan energianseurantaa ylläpitokulujen säästämiseksi. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Säännölliset keskustelut asiakkaiden kanssa sovituista tavoitteista. 
Toteutettu. 

2. Puututaan havaittuihin epäkohtiin. 
Toteutettu. 

Linjanveto Tavoite 
Yritysten kasvun 

mahdollistaminen 

 

Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 
1. Taseyksikkö tuottaa ja ylläpitää taloudellisesti kilpailukykyisiä tiloja. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Kehitetään henkilöstön ammatillista osaamista. 
Kiinteistöhuoltotehtävistä vastaava henkilöstö on osallistunut alan koulutuksiin. 

Linjanveto Tavoite 
Huolehdittu ympäristö 

palvelee 
kaupunkilaisia 

Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 
1. Varmistetaan, että käyttäjät voivat opiskella ja tehdä työtä tiloissa, joista 

ei aiheudu terveydellistä haittaa. 
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Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Sisäilman laadun säännöllinen seuraaminen, ja kiinteistöjen muu päivittäinen ylläpito. 
Sisäilmatyöryhmä kokoontunut kuukausittain; havaittuihin epäkohtiin reagoidaan. 

Linjanveto Tavoite 
Vahva talous 

pitkäjänteisesti 
Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 

1. Toteutetaan ja ylläpidetään kiinteistöjä kustannustietoisesti. 

Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

1. Seurataan kiinteistöjen kustannusten toteutumista säännöllisesti ja puututaan havaittuihin 
poikkeamiin. 
Toteutettu. 
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TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

10 Tytäryhteisöt 

10.1 Rauman Energia Oy  

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä.  

Olennaiset tapahtumat tilikaudella sekä investoinnit 
 
Sähköverkko 
Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 286 GWh (2015: 268 GWh). Siirretty energiamäärä 
kasvoi viime vuodesta 6,7 %, mikä suurimmalta osin johtui hieman kylmemmän talven aiheuttamasta 
lämmitystarpeen lisääntymisestä. Myös teollisuuden sähkönkäyttö lisääntyi. 
 
Sähköverkkoon investoitiin 3,5 milj.euroa (2015: 2,4 milj.euroa). Uutta maakaapeliverkkoa rakennettiin jälleen 
eri puolilla kaupunkia, kun yhtiö jatkoi säävarman sähköverkon rakentamista. Maakaapelin osuus Rauman 
Energian jakeluverkosta on nyt 72,5 prosenttia (2015: 70,1 %). Uusia sähköliittymiä rakennettiin 43 kpl (2015: 
31 kpl) ja liittymän suurennuksia tehtiin 21 kpl (2015: 17 kpl).   
  
Kaukolämpö 
Kaukolämmön myynti oli 265 GWh (2015: 240 GWh). Lämmön myynti kasvoi 10,4 % viime vuodesta. 
Lämmöntarveluku oli 3807, joka oli 14,5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Se oli silti selvästi pienempi kuin 
budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138. 
 
Kaukolämpöverkkoon investoitiin 2,75 milj.euroa (2015: 1,75 milj.euroa).  Kappelinluhdan matalalämpöalueen 
saneerausprojekti jatkui jo neljättä kesää. Saneerausprojekti saadaan päätökseen kesän 2017 jälkeen. Vuonna 
2015 aloitettu siirtolinjan rakentaminen Lakarin logistiikka- ja yritysalueelle saatiin päätökseen lokakuussa 
2016, jolloin aloitettiin lämmön toimitus alueelle runkoverkon kautta. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin 
runkoverkon alueella yhteensä 7 kpl (2015: 3 kpl). Kaukolämpö oli edelleen erittäin ympäristöystävällinen 
lämmitysmuoto Raumalla. Yli 99 % lämmöstä tuli Rauman Biovoiman voimalaitokselta. Lämmön 
toimitusvarmuus pysyi erittäin korkealla tasolla.    
       
Tuotanto 
Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 107 GWh (2015: 80 GWh). Rauman Biovoima Oy:n laitos toimi ilman 
tuotantokatkoja, mutta Jyväskylän Voima Oy:n laitos ei tuottanut sähköä kuin pienen määrän joulukuussa. EPV 
Energian kautta saatiin tuuli- ja vesivoimaa 9,1 GWh:ta (2015: 6,9 GWh).  
 
Tuotantoinvestoinneissa on keskitytty päästöttömän energian tuotantoon. Fennovoiman laitoshankkeeseen on 
Voimaosakeyhtiö SF:n kautta sijoitettu noin 8,3 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. Tuuli- ja 
vesivoimahankkeisiin on vastaavana ajanjaksona EPV Energia Oy:n kautta sijoitettu noin 3,4 miljoonaa euroa. 
Santavuoren tuulivoimala (Ilmajoki) valmistui tilikauden aikana ja Metsälän (Kristiinankaupunki) valmistuu 
vuoden 2017 aikana.    
 
Yhtiörakenne 
Tilikauden aikana päätettiin yhtiöittää sähkönsiirtoliiketoiminta. Muutoksen taustalla on Energiaviraston 
sähkömarkkinalakiin perustuva tulkinta, jonka mukaan jakeluverkkotoiminnan tulee olla oikeudellisesti 
eriytetty sähkön tuotanto-toiminnasta. Tämän muutoksen myötä muodostuu Rauman Energia -konserni, jossa 
emoyhtiönä toimii Rauman Energia Oy ja tytäryhtiönä uusi, perustettava yhtiö. Rauman Energia Sähköverkko 
Oy aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja sille siirtyy kaikki sähköverkon omaisuus ja henkilöstö liiketoimintasiirtona 
vuoden vaihteessa. 
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TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2016 
 

1.1. - 31.12.2015 

LIIKEVAIHTO 26 275 528.41 
 

23 233 789.97 
Valmistus omaan käyttöön 235 096.57 

 
279 232.62 

Liiketoiminnan muut tuotot 566 241.37 
 

548 300.31 

    Materiaalit ja palvelut 14 035 849.57 
 

15 003 116.98 

    Henkilöstökulut 2 159 504.94 
 

2 221 029.66 

    Suunnitelman mukaiset poistot 3 007 368.48 
 

2 871 714.65 

    Liiketoiminnan muut kulut 1 825 209.97 
 

2 094 209.06 

    LIIKEVOITTO 6 048 933.39 
 

1 871 252.55 

    Rahoitustuotot ja -kulut -428 146.51 
 

-727 237.78 

    Poistoeron muutos -1 580 155.26 
 

-1 635 376.43 

    Tuloverot -425 169.64 
 

23 894.09 

    TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 3 615 461.98 
 

-467 467.57 
 

Talous 
 
Tulos 2016 
Yhtiön liikevaihto oli 26,3 milj. euroa (2015: 23,2 M€) ja se kasvoi viime vuodesta 13,1 prosenttia. 
Liikevoitto parani selvästi ja se oli 23,0 % (8,1 %) liikevaihdosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja oli 5,6 M€ (1,1 M€) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,0 % (2,6 %). 
 
Kaikki liiketoiminnot paransivat tulostaan tilikaudella. Kaukolämmön vuosi oli tuloksellisesti parempi 
kuin edellisvuonna lisääntyneen myynnin ja pienentyneiden lämmönhankintakustannusten ansiosta. 
Tuotantoyksikön tulos oli vielä heikko sähkön markkinahinnan pysyttyä edelleen matalalla tasolla 
koko vuoden, mutta silti liiketoimintayksikön kannattavuus parani viime vuodesta merkittävästi. 
Sähkön siirron tulos parani sekä tehtyjen hinnankorotusten että kulutuksen kasvun ansiosta. Myös 
koko yhtiön kiinteiden kustannusten aleneminen vaikutti positiivisesti tilikauden tulokseen.
      
   
Ennuste vuodelle 2017 
Kaukolämmön kannattavuuden odotetaan pysyvän ennallaan ja sähkön siirron tuloksen odotetaan 
parantuvan marraskuun 2016 hinnankorotuksen ansiosta. Sähkön tuotantoon sisältyy edelleen 
haasteita sähkön markkinahinnan pysyessä alhaisella tasolla. Tuotantoliiketoiminnan 
kannattavuuteen vaikuttavat suuresti sähkön markkinahinta sekä tuotantokustannusten taso 
nimenomaan biopolttoaineissa. Vuoden 2017 alussa astuu voimaan konsernirakenne, kun 
siirtoliiketoiminta yhtiöitetään. Koko konsernin tuloksen ennustetaan pysyvän nyt päättyneen 
tilikauden tuloksen tasolla.     
   

 

 

 

 

133133133133



Tilinpäätös 2016/Täydennysosa 
10 Tytäryhteisöt 

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta 

Keskeiset tunnistetut riskit 
 
Fennovoima 
Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa (2018), jolloin hankkeeseen tehdyt 
investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi. Toisena yleisempänä investointitoimintaan liittyvänä 
riskinä on että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen kannattavuus suhteessa 
markkinatilanteeseen on huono. Tämän hetken näkemyksen mukaan hanke etenee suunnitellusti ja 
markkinahinta laitoksen käynnistyessä ja toiminta-aikana on riittävä kannattavalle investoinnille. 
 
Sähkökaupan riskit 
Sähkökaupassa ei tällä hetkellä ole näkyvissä merkittäviä riskejä. Yhtiön strategiaa on muutettu viime 
vuosina vähäriskisempään suuntaan ja tällä hetkellä liiketoiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen. 
 
 

 

SELVITYS KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA YHTIÖLLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA  

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 2016 

Kaupungin kunnallistekniikan kanssa 
laadittavat ja toteutettavat 
työohjelmat. 

 Laaditaan ja 
toteutetaan. 

Erillisiä työohjelmia ei ole 
laadittu työohjelmia, mutta 
kunnallistekniikan ja sähkö- 
ja lämpöverkon 
rakentamisen hankkeita 
samoilla alueilla on 
koordinoitu ja toteutettu 
yhteistyössä ja osittain myös 
yhteishankkeina.(esim. 
Lakariin liittyvät projektit) 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 2016 

Kehittämissuunnitelman laatiminen ja 
toteuttaminen keskeisten 
kaupunkisidonnaisten kumppaneiden 
kesken 

On osallistuttu 
säännöllisesti 
yrityspalvelu-
työryhmän 
toimintaan 

Osallistutaan 
aktiivisesti 
elinkeino-
hankkeiden 
selvityksiin 
energianjakelun ja 
kaukolämmön 
näkökulmasta. 

On osallistuttu säännöllisesti 
yrityspalvelu-työryhmän 
toimintaan  

Sähkönsiirron toimintavarmuus 
(min/asiakas) 50 min/as 50 min/as 12 min/as 

Kaukolämmön toimintavarmuus 
(keskeytysaika/asiakas) 0 min/as 5 min/as 13 min/as 

 

 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 2016 

Omistajatuloutus; Rauman kaupungille 
maksettavat  rahoituserät  (lainojen 
korot ja lyhennykset)  

2,0 milj 2,05 milj. 2,05 milj. 

Yhtiön liikevoiton kasvattaminen  1,871 milj 4,2 milj. 6,049 milj. 
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(liikevoitto €) 
Lämmön hinta alimmassa kvartaalissa. 
Vertailuyhtiöistä alle 10 % 
edullisempia 

7 % alle 10 % 7 % 

Sähkön siirtohinta alle maan 
keskiarvon  
Vertailuyhtiöistä alle 25 % 
edullisempia 

20 % alle 25% 23 % 

Sähkö- ja lämpöverkko-investointien 
suhde sumu-poistoihin (5 vuoden 
liukuva keskiarvo) 

149 % yli 100 % 
Toteutuneet verkko-
investoinnit 6,2 milj.euroa eli 
suhde sumu-poistoihin 207% 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 2016 

Uusiutuvien energialähteiden osuus 
sähkön tuotannossa 80 % 75 % 78 % 

Uusiutuvien energialähteiden osuus 
lämmön tuotannossa 85 % 80% 87 % 
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TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

10.2 Rauman Satama Oy  

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä.  

 
RAUMAN SATAMA OY, Talouden 
tunnusluvut 

Toteuma 1.1.-
31.12.16   

Budjetti 1.1.-
31.12.16   

          
Liikevaihto 10 957 207,39   11 258 496,00   
Liiketoiminnan muut tuotot 30 867,48       
Tuotot yht. 10 988 074,87   11 258 496,00   
          
Materiaalit ja palvelut -1 382 969,86   -1 470 000,00   
Henkilöstökulut -1 961 066,70   -2 063 196,00   
Muut kulut -1 812 567,70   -1 682 496,00   
Kulut yht. -5 156 604,26   -5 215 692,00   
          
Käyttökate 5 831 470,61 53,2 % 6 042 804,00 53,7 % 
 Poistot -2 844 084,15   -3 000 996,00   
Liikevoitto 2 987 386,46   3 041 808,00   
Rahoituskulut -535 224,52   -696 004,00   
Voitto ennen veroja 2 452 161,94   2 345 804,00   
Tilinpäätössiirrot -496 825,47    
Verot -394 200,05   -440 004,00   
Tilikauden voitto 1 561 136,42   1 905 800,00   

 
Rauman Satama Oy:n talousluvut ovat jonkin verran ennakoitua heikommat, mikä selittyy sataman 
liikennemäärien pienenemisellä alkuvuoden aikana. Kokonaisliikennettä sekä konttiliikennettä oli vuoden 2016 
aikana 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavana aikana.  
 
Talouden tulevaan kehitykseen vaikuttaa käynnissä olevat investoinnit, jotka lisäävät satamayhtiön vieraan 
pääoman määrää. Vuosina 2016-17 toteutettavat investoinnit rahoitetaan Rauman kaupungilta sekä 
yksityiseltä sektorilta otettavilla lainoilla, mikä kasvattaa yhtiön korkomenoja sekä poistomäärää. 
 

 
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta 

  
Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä taloudellisesta 
tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan volyymi saattaa nopeasti 
muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska 
suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia. 
 
Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin 
kanssa. Toukokuussa 2016 toteutettiin riskienarvioinnin työpaja yhdessä vakuutuskumppani LähiTapiolan kanssa. 
Arvioinnin myötä luodaan toimintasuunnitelma riskien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. 
 
Omaisuuden riskienhallintaan kuuluu mm. periaate sijoittaa varoja mahdollisimman pienellä riskillä 
määräaikaistalletuksiin. Tällä hetkellä pankit eivät ota vastaan määräaikaistalletuksia, joten satamayhtiö ei saa 
korkotuottoja. 
 
Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös Det Norske Veritaksen sertifioima organisaation 
toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 14001(ympäristöjärjestelmä) ja OHSAS 
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18001 (työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä) standardien mukaisesti vastaamaan omiin ja sidosryhmien asettamiin 
vaatimuksiin. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea 
ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden 
kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja. Toimintajärjestelmän uudelleensertifiointi 
toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa. ISO 9001 ja ISO 14001 osalta arviointi suoritettiin uudistetun standardi 2015 
mukaisesti. 
 
Rauman Satama Oy toteuttaa vuosina 2016-2017 konttiterminaalin laajennuksen ja yhteistyössä Liikenneviraston 
kanssa Rauman väylän syvennyshankkeen. Rauman Satama Oy:n osuus investoinneista on noin 35 M€. Mikäli 
rakennustöissä ilmenee poikkeamia suunnitelmista tai muita yllätyksiä, voi investointien kokonaissumma lisääntyä 
0-3 M€.  

 
SELVITYS KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA YHTIÖLLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA  

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TP 2016 

Kehittämissuunnitelman 
laatiminen ja 
toteuttaminen keskeisten 
kaupunkisidonnaisten 
kumppaneiden kesken 

Satamayhtiö on 
osallistunut säännöllisesti 
yrityspalvelutyöryhmän 
kokouksiin ja hankkeiden 
valmisteluun 

Satamayhtiö osallistuu 
elinkeinohankkeiden 
valmisteluun ja tekee 
elinkeinollista 
markkinointiyhteistyötä 
yhdessä kaupungin kanssa 
sekä osallistuu 
säännöllisesti 
yrityspalvelutyöryhmän 
kokouksiin  

Satamayhtiö on 
osallistunut säännöllisesti 
yrityspalvelutyöryhmän 
kokouksiin ja hankkeiden 
valmisteluun. 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP  
2015 TA 2016 TP 2016 

Omistajatuloutus; 
Rauman kaupungille 
Rauman Satama Oy:n 
perustamissopimuksen 
mukaisesti maksettavat  
rahoituserät  (lainojen 
korot ja lyhennykset) 
  

Lainan korot 400 000 € 
 
 
 
 
Satamayhtiön maanvuokra 
kaupungille 1,0 M€ 
 
 
 
 
Kiinteistövero 54 000 € 
 
 
Lisäksi Rauman 
satamaliikelaitoksen yli 5 
vuoden vuokrasopimukset 
jäivät Rauman kaupungin 
vastattavaksi, näistä 
kaupungille yht. 2,2 M€ / 
vuosi 
 

Lainan korot 700 000 € 
 
 
 
 
Satamayhtiön maanvuokra 
kaupungille 1,0 M€* 
 
 
 
 
Kiinteistövero  
n. 70 000 € 
 
Lisäksi Rauman 
satamaliikelaitoksen yli 5 
vuoden vuokrasopimukset 
jäivät Rauman kaupungin 
vastattavaksi, näistä 
kaupungille yht. 2,2 M€* / 
vuosi 
 
 
 
 
 
 
 

01-12/16 kirjattu korko 
541 667 €. 
 
 
 
Satamayhtiön maanvuokra 
kaupungille  
01-12/2016 988 728 € 
 
 
 
Kiinteistövero 01-12/2016 
52 610 € 
 
Rauman 
satamaliikelaitoksen yli 5 
vuoden vuokrasopimukset 
jäivät Rauman kaupungin 
vastattavaksi, näistä 
kaupungille yht. 2,2 M€* / 
vuosi. 
 
 
 
 

 

*Satamayhtiön maanvuokra ja kaupungin satamassa olevat muut vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra muuttuu 
vuosittain indeksin mukaan. 
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TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

10.3 Rauman Asunnot Oy  

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä.  

Yhtiön vuokratuotot olivat tarkastelukaudella 01.01. – 31.12.2016 yhteensä 2.270.944,63 euroa ja 
käyttöaste on 97,5 %. Käyttöaste ylittää tavoitteen (96 %), joten tulos on hyvä. 
Monnankatu 16:n peruskorjauksen vaikutus on eliminoitu käyttöastetta laskettaessa.  
Yhtiön liikevaihto on pysynyt entisellä tasollaan ja muutos edelliseen vuoteen on  – 44.560,79 euroa. 
Monnankatu 16:n käynnistynyt peruskorjaus selittää liikevaihdon alenemisen. 
Hoitokulut ilman urakkakustannuksia ajalla 01.01.-31.12.2016 olivat yhteensä1.569.248,54 euroa, 
joka on noin 2 %:a enemmän (+ 34.168,10 euroa) kuin vastaava vuodelta 2015. Yhtiön hoitokulut 
ovat pysyneet kokonaisuudessaan vakiintuneella tasolla. Hoitokulut olivat 97,6 %:a budjetoiduista 
kun korjauskustannukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Korjauskustannukset olivat noin 
82 %:a budjetoiduista ja summaltaan 430.906,14 euroa.   
Monnankatu 16:n 1.700.000 euron peruskorjausurakan valmiusaste tilinpäätöstilanteessa on noin 50 
%:a. Peruskorjaus valmistuu pihatöineen 30.06.2017 mennessä, mutta vuokraukseen päästään jo 
toukokuun 2017 alusta. Yhtiöllä ei ole tämän peruskorjauksen lisäksi lähivuosina suunnitelmissa 
toteuttaa isoja investointeja.  
Yhtiön korkokustannuksissa näkyy matalien korkojen vaikutus ja korkokustannukset ovatkin noin 
55.500 euroa vuoden 2015 korkokustannuksia alhaisemmat. Vuoden 2016 nettorahoituskustan-
nukset olivat 91.650,41 euroa.  
Yhtiön tuleva kehitys näyttää edelleen vakaalta.   
 

 

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinasta 

Yhtiön riskialttius on pitkälti riippuvainen käyttöasteesta ja nykyinen 96 %:n ylittävä taso antaa hyvät 
toimintamahdollisuudet. Käyttöasteen tavoitetaso säilyy entisellään. 
Yhtiö ei näe konkreettisia uhkia tavoitteidensa saavuttamisessa. Riskit on tiedostettu ja ne ovat 
hallinnassa. 
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SELVITYS KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA YHTIÖLLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA  

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TP 2016 

Asuntojen lukumäärällä 
painotettu käyttöaste 93,9 96 97,5 

Vuokralaisten vaihtuvuus 
keskimäärin alle 22 % 18.9 20 20 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TP 2016 

Kiinteistöjen hoitokustannusten 
kehitys – vuokrat kattavat 
investointisuunnitelmakaudella 
ylläpito- ja 
pääomakustannukset 

+185.800  + 100 000 +185.200 

Investointien 
rahoittamissuunnitelman 
toteuttaminen (investointien 
rahoittaminen ilman kaupungin 
pääomarahoitustarvetta)  

Ei merkittäviä 
investointeja 
v. 2015 

Monnankatu 16 
suunniteltu 
peruskorjaus 
(2,1 M€)  

Monnankatu 16 
peruskorjaukseen  
on nostettu 1,7 
M€:n laina.   
Nostot 08/2016- 
etenemisen tah-
dissa. Urakan 
kokonaishinta on 
1,7 M€.   
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TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2016 

10.4 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy  

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä.  

RMTK Oy allekirjoitti helmikuussa 2016 toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen koko 
lohkotehtaan vapaista tiloista RMCn kanssa. Tämä sopimus on arvoltaan merkittävä ja vähentää 
olennaisesti lohkotehtaan käyttöön ja vuokratuottoon liittyviä riskejä. 
Vapaana olleista R15 toimistotiloista allekirjoitettiin Deltamarin Oy:n kanssa vuokrasopimus, siten 
vuokratilojen kokonaiskäyttöaste nousi 95 %:iin vuodenvaihteessa. 
Vuokra-asteen odotetaan säilyvän korkeana 2017, Rolls-Roycelle vuokrattuja tiloja vapautuu syksyllä 
mutta vastaavasti odotetaan RMC:n verkoston tarvitsevan lisätiloja alueelta.  
 
RMTK:n rahoittama varasto/hitsaamo rakennuksen peruskorjaus valmistui kevään aikana ja tilat 
luovutettiin Rolls-Roycen käyttöön. Peruskorjausta varten otettu 4,6M€ lainan lyhennys aloitettiin 
huhtikuussa. Rolls-Roycen kanssa sovittiin myös kolmesta, yhteensä 3,822M€ piha/varastoalueiden 
kunnostus investoinnista. 
RMTK investoi 0,2M€ kokoonpano/pesuhalliin joka valmistui kevään aikana Ermail Oy:n käyttöön 
sekä 0,15M€ varastoalueeseen joka valmistui syksyllä Onninen Oy:n käyttöön. 
KV myönsi toukokuussa RMTK:lle 518.000€ irtaimiston myynnistä saatua rahaa kunnossapidon 
perusparannusinvestointeihin toteutettavaksi 2016 aikana, tästä summasta siirrettiin 2017 
toteutettavaksi Bulevardin infran perusparannus 150.000€ 
2017 tullaan ym. investoinnin lisäksi toteuttamaan RMTK:n budjetista lohkotehtaan nostureiden 
peruskorjauksia, Lahikarin hulevesiverkoston perusparannus sekä toimistotilojen parannuksia. Lisää 
lainaa ei suunniteltuihin investointeihin tarvita. 
   
 

 1-12 2016 
budjetoitu 

1-12 2016 
toteutunut 

1-12 2015 
budjetoitu 

1-12 2015 
toteutunut 

Liikevaihto k€ 2.849 4.597 2.300 3.097 
Tulos k€ 149 55 100 7 

 
 
 
 

 

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinasta 

RMTK Oy on luonut käyttöönsä ympäristö- ja turvallisuusriskienhallinnan työkaluja, muun muassa 
pelastussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja riskienarviointimallin. 

- Teollisuuspuistossa tehtiin 1- 12 2016 ympäristöriskienarviointi RMC Oy:n, Ermail Oy:n ja RMTK 
Oy:n toiminnasta. Yhtiö toteutti myös turvallisuus- ja ympäristökatselmuksia, joita tehtiin 
tarkastelujaksolla 2 kappaletta. 

- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja 
kuntokartoituksilla. KV:n päätöksen mukaisesti irtaimiston myynnistä saatuja tuloja kohdistetaan 
518.000€ infran perusparannuksiin. 

- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. 1-12 2016 ei 
jäänyt epävarmoja myyntisaamisia. 
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SELVITYS KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA YHTIÖLLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA  

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 1-12 2016 

Sijoittuvien yritysten määrä  26 35 
Vuokra-alueen toimitilojen yms. 
vuokra-alueiden käyttöaste  80% 95 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 1-12 2016 

Kaupungin elinvoimapolitiikkaa 
tukevat kehittämistoimenpiteet 

 

Yhtiö on 
kaupungin 
elinkeino 
politiikan 
väline. 

Yhtiö on 
kaupungin 
elinkeino 
politiikan 
väline. 

 

 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2015 TA 2016 TOT 1-12 2016 

Rauman kaupungille maksettavat 
aluevuokra 100 000  väh. 100 000 112 281,49 

Yhtiön liikevaihdon kasvattaminen   33 % 10,9 % 48 % 
Investointien toteuttaminen  4.6 M€ 2.0 M€ 4.172 M€ 
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