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RAUMAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

1. TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-
linnon ja talouden järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 
olla kaupunginvaltuutettuja.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Arvioinnin tulokset annetaan valtuustolle arvi-
ointikertomuksena.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakuntaan ovat tilivuonna 2016 kuuluneet seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset vara-
jäsenet:

Jäsen     Varajäsen

Irma Suonpää, puheenjohtaja Annukka Mäkelä
Tomi Vainio, varapuheenjohtaja Vappu Laukkanen 
Klaus Kauko    Jere Saarela 
Marjut Lindgren   Heimo Törmä
Anu Sallinen    Merja Loutti
Ahti Santaharju   Tommi Salonen
Hanna Selkämö   Sami Tiittanen 
Pasi Sihvonen   Pekka Mantere
Risto Vänttinen   Anni Lähdemäki
    
    
Lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupunginreviisori Arto Suomela.

Kaupungin tilintarkastuksesta on vastannut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkasta-
jana JHT, KHT Tomi Moisio.

Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori tarkastussäännön mukaisesti.

Lautakunta on pitänyt tilikautta 2016 koskevia kokouksia yhteensä 15 kertaa. Lautakunta osallistui 
myös 13.3.2017 järjestetylle valtuuston arviointipäivälle, jonka tavoitteena oli kuulla hallintokunnit-
tain ja liikelaitoksittain vuoden 2016 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kan-
nalta merkittävimmät ja olennaisimmat asiat.

2. YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA

Vuoden 2015 talousarviossa on esitetty kaupunginvaltuuston 2013 hyväksymän kaupungin strategi-
an Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot eli tavoitteet. Hallintokunnat ovat asettaneet omat kehit-
tämistoimenpiteensä Rauman tarinassa mainitun kokonaistavoitteen toteuttamiseksi.

Koska hyväksyttyjä tavoitteita on niin suuri määrä, ei tarkastuslautakunta arviointi-kertomukses-
saan toista kaikkia tavoitteita, vaan keskittyy poikkeamiin ja muutoksiin.
Kuntalain 110 §:ssä todetaan mm. ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnal-
le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuun-
nitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuun-
nitelman ensimmäinen vuosi.” Taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018 on hyväksytty vuoden 2016 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Tarkastuslautakuntaan ovat tilivuonna 2016 kuuluneet seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet:

Jäsen     Varajäsen

Irma Suonpää, puheenjohtaja Annukka Mäkelä
Tomi Vainio, varapuheenjohtaja Vappu Laukkanen 
Klaus Kauko    Jere Saarela 
Marjut Lindgren   Heimo Törmä
Anu Sallinen    Merja Loutti
Ahti Santaharju   Tommi Salonen
Hanna Selkämö   Sami Tiittanen 
Pasi Sihvonen   Pekka Mantere
Risto Vänttinen   Anni Lähdemäki
    

Henkilöt vasemmalta lukien: Hanna Selkämö, Tomi Vainio (varapuheenjohtaja), Katja Takalo (tarkastussihteeri), Arto Suomela 
(kaupunginreviisori, lautakunnan sihteeri), Irma Suonpää (puheenjohtaja), Anu Sallinen, Pekka Mantere (varajäsen), Klaus Kauko, 
Marjut Lindgren, Risto Vänttinen ja Ahti Santaharju.
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3. VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS

3.1 Vuoden 2015 arviointikertomuksen käsittely

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 23.5.2016 vuoden 2015 arviointikertomusta ja päätti 
kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat.

Kaupunginhallitus päätti 30.5.2016 merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2015 tietoonsa saate-
tuksi ja lähettää sen lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kullekin omalta osal-
taan. Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa 
lautakuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin lautakunnan tulee esittää siitä silti oma 
lausuntonsa. Lausunnot tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään 31.8.2016. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.10.2016 merkitä saadut lausunnot tiedoksi ja lähettää ne 
kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi lausunnot tiedoksi 31.10.2016.

Arviointikertomus 2013, 2014, 2015

Keskushallinto

2013 Tavoitteena ollutta kansalaisopiston, musiik-
kiopiston ja kuvataidekoulun tilakysymysten rat-
kaisua yhtenäiskouluratkaisun yhteydessä osana 
kampusselvitystä ei ole kyetty toteuttamaan. 

2013 Tavoitteena oli varhaiskasvatuksen tilakysy-
mysten ratkaisu Nyberginpuiston päiväkodin valmis-
tuttua 2013. Ko. päiväkoti valmistuu syksyllä 2014. 
Muiden em. tilakysymysten ratkaisut ovat kesken. 

2014 Kaupungin kouluverkkoon liittyvä virkamies-
valmistelu ja päätöksenteko on ollut luvattoman 
hidasta ja sekavaa. Koulujen sekä opistojen (kansa-
laisopisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) toimi-
paikat on päätettävä pikaisesti ja saatava nykyinen 
jatkuva epävarmuus tilakysymyksissä ratkaistua. 
Pohjoisen alueen uuden koulun suunnittelu ja 
rakentaminen on aloitettava pikaisesti. Myös Naulan 
työkeskuksen tilatarve tulee ratkaista. 

2013 Selvityksen tekeminen palkitsemistavoista 
tavoitteiden saavuttamisesta ei toteutunut. 

2013 Rauman kaupungin omistajapoliittisen ohjauk-
sen vaikutus sairaanhoitopiiriin ja koulutusorgani-
saatioihin on ollut puutteellista. 

2013 Kaupungin käyttötalouden menokehitys on 
edelleen suurempaa kuin tulorahoituksen kasvu. 

2013 Tuloveroprosentti oli edelleen alle maan keski-
arvon (Rauma 18 %, koko maa 19.38 %). 

Toimenpiteet 2016

Asia on kesken.

Kaivopuiston (aikaisempi työnimi Nybergin-puiston)
päiväkoti valmistui 2014. Muut varhaiskasvatuksen 
tilakysymysten ratkaisut ovat kesken. Yksityinen 
päiväkoti korvaa mm. Syvärauman päiväkodin.

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston on tarkoitus 
siirtyä Aronahteelle erillisen hankesuunnitelman 
mukaisesti. Pohjoiskehän koululle on varattu inves-
tointirahaa vuodelle 2017. Naulan työkeskus muut-
taa Kiinteistö Oy Rauman Kaivopuiston Teknologia-
kylän tiloihin, johon kaupunki tekee muutostöitä 
500.000 eurolla; hanke on myöhässä.

On toteutunut vain osittain.

Ennallaan.

Vuosikate parani 8,4 miljoonasta eurosta 28,0 mil-
joonaan euroon.

Ei toteutunut. (Rauma 20 %, koko maa 19,86 %)

3.2 Vuosien 2013 - 2015 arviointikertomuksista aiheutuneet toimenpiteet

2013 Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen siirtyi 
vuodelle 2014. 
2014 Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen on vielä 
kesken. 

2013 Julkaisujärjestelmän (verkkopalvelu ja inter-
net-sivusto) käyttöönotto siirtyi vuodelle 2014. 
2014 Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin vuo-
den 2015 alussa. Sivut ovat vielä varsin keskeneräiset 
ja toivottavasti ne ovat vielä kehitysvaiheessa. Sivujen 
toiminta mobiililaitteilla on epäjohdonmukaista ja 
epäselvää. 
2015 Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin 
vuoden 2015 alussa. Sivut ovat vielä varsin kesken-
eräiset. Korjaamattomien puutteiden takia toimitta-
jan sopimus on irtisanottu siten, että verkkosivujen 
käyttö loppuu vuoden 2016 lopulla, jolloin hankittavan 
uuden verkkosivuston pitäisi olla käytössä. Uuden 
sopimuksen laatimisessa tulee huomioida epäonnis-
tuneen projektin opetukset. 

2014 Rauman Tarinan tavoitteet ovat luonteeltaan 
sellaisia, että niiden toteutumisen arviointi on erittäin 
vaikeaa, ellei mahdotonta. Useat keskeneräiset asiat 
uhkaavat strategian toteutumista. 
2015 Rauman Tarinan tavoitteet ovat luonteeltaan 
sellaisia, että niiden toteutumisen arviointi on erit-
täin vaikeaa, ellei mahdotonta. Tavoitteiden tulee olla 
konkreettisempia ja mitattavampia. Sellaisia mitta-
reita, joista ei ole saatavissa ajankohtaisia toteutuma- 
tai vertailutietoja, ei tule käyttää. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

2013 Tavoitteena olleet sosiaalisen luototuksen ke-
hittäminen ja mielenterveys/psykiatrian raumalaisen 
palvelurakenteen ratkaisu eivät toteutuneet. 

2013, 2014 Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet 
sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. 

2013 ”Puheterapiassa ei edelleenkään toteutunut 
hoidon saatavuustavoite.” ”Tämä tilanne puhetera-
pian suhteen on jatkunut monta vuotta ja tilanne on 
edelleen epätyydyttävä. ” 
2014 Puheterapiassa ei edelleenkään toteutunut hoi-
don saatavuustavoite. Ensimmäistä puheterapeutin 
käyntiä jonotti 85 lasta (110 vuonna 2013) ja jono-
tusaika oli 9 kuukautta (13 kuukautta vuonna 2013). 
Terapiajonossa (eli arviokäynti on toteutunut ja on 
päädytty terapiajaksoon) oli 49 lasta (51 lasta vuonna 
2013), joista kauimmin odottanut 8 kuukautta(12 kuu-
kautta vuonna 2013). Kontrollijonossa (=odottaa uutta 
puheterapeutin käyntiä, ei ole asetettu terapiajonoon) 
on 65 lasta (55 lasta vuonna 2013). Lisäksi jatkotera-
piaa odottaa 26 lasta. Tilanne puheterapian suhteen 
on uuden puheterapeutin myötä parantunut, mutta 
jonotustilanne on edelleen epätyydyttävä. 

Kaupungin valmiussuunnitelman ns. yleinen osa on 
päivitetty vuonna 2015. Kriisiviestintäsuunnitelma 
-ohjeet on hyväksytty vuoden 2016 alussa.

Vuonna 2015 toteutettu julkaisujärjestelmäprojekti 
epäonnistui. Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön 
uusi julkaisujärjestelmä, joka vaikuttaa toimivam-
malta.

Uusi strategia laaditaan uuden valtuuston toimesta.
Tavoitteiden konkreettisuudessa on edelleen paran-
nettavaa.

Sosiaalinen luototus on käytössä. Mielenterveys/
psykiatrian raumalainen palvelurakenne on osa 
Satakunnan sote-ratkaisua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei saavuttanut 98 %:n 
toimintamenotavoitetta vuonna 2016, mutta pysyi 
talousarviossaan 99,7 %:n toimintakatteella.
Myös erikoissairaanhoito pysyi talousarviossa vuon-
na 2016.

Ei tietoa tilinpäätöksessä.
Tutkimusjonossa (=jonottaa ensimmäistä puhetera-
peutin käyntiä) on 19 lasta(2015 17 lasta), jonotus-
aika 2 kk (2015 2 kk), terapiajonossa (=arviokäynti 
on toteutunut ja päädytty terapiajaksoon) on 9 lasta 
(vuonna 2015 43 lasta), jonotusaika 9 kk (vuonna 
2015 9 kk) ja kontrollijonossa (=odottaa uutta puhe-
terapeutin käyntiä, ei terapiajonossa) on 119 lasta 
(vuonna 2015 83 lasta).
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2013 Tilinpäätöksen mukaan päivystyksen keski-
määräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaan-
oton alkuun oli 1 tunti 18 minuuttia (vuonna 2012 11 
minuuttia enemmän). Keskimääräinen aika ilmoit-
tautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 
7 minuuttia, mikä oli 7 minuuttia vähemmän kuin 
vuonna 2012. 
2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös-
pykälän liitteissä on käsitelty hoitotakuun piiriin 
kuuluvia tunnuslukuja. Niiden mukaan päivystyk-
sen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta 
vastaanoton alkuun oli 1 tunti 22 minuuttia ja keski-
määräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaan-
oton päättymiseen oli 3 tuntia 10 minuuttia. Molem-
mat luvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2013 
eikä kumpaakaan lukua voida pitää kovin hyvänä. 

2013 Lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveyden-
huollossa sekä erityisesti työterveydenhuollossa 
aiheuttaa turhaa painetta päivystykseen, mikä näkyy 
päivystyksen jonotusajoissa. Tarkastuslautakunta 
katsoo, että työterveyshuollon lääkäriaikojen saanti 
tulee saada kuntoon, jotta päivystyksen jonotusajat 
eivät muodostu kohtuuttomiksi. 
2014 Lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveyden-
huollossa sekä erityisesti työterveydenhuollossa 
aiheuttaa edelleen turhaa painetta päivystykseen, 
mikä näkyy päivystyksen jonotusajoissa. Tarkas-
tuslautakunta on huolissaan siitä, että työterveys-
huollon lääkäriaikojen saanti on yhtä heikkoa kuin 
vuonna 2013. 

2015 Työterveyshuollon osalta ei hoitoon pääsyajat 
käy ilmi sosiaali- ja terveystoimen internet-sivuilta. 
Selkeää parannusta aikaisempaan ei ilmeisesti ole 
tapahtunut. 

2013 Vammaispalvelujen osalta palvelutakuu (7 
vrk) palvelutarpeen selvityksestä toteutui vain 87,4 
prosenttisesti. Keskimääräinen em. käsittelyaika oli 
kolme päivää. 

2014 Tilinpäätöksen tunnusluvuissa tulisi olla laki-
sääteisten vaatimusten (mm. hoitotakuu, käsittely-
ajat) toteutumaluvut kuten tarkastuslautakunta jo 
monesti aiemmin edellyttänyt. 

2013 Naulan työkeskuksen toimitilakysymys tulee 
käsitellä pikaisesti. 
 
2013 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien päivit-
täminen ei toteutunut. 

2013 Perhekeskustoiminnan käynnistyminen on 
viivästynyt. 

2013 Sijoitettuna olevien lasten määrä nousi vuoden 
2012 148 lapsesta 154 lapseen vuonna 2013. Lasten-
suojelun toimintakate ylittyi alkuperäisestä talous-
arviosta 0,5 miljoonaa euroa. 

Ei tietoa tilinpäätöksessä. Päivystyksen keskimää-
räinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton 
alkuun oli 1 tunti 23 minuuttia (vuonna 2015 1 tunti 
29 minuuttia)
Keskimääräistä aikaa ilmoittautumisesta vastaan-
oton päättymiseen ei ole enää ilmoitettu.

Tilanne on edelleen huono.

Tilanne ennallaan.

7 vrk:n palvelutakuuaika toteutui vuonna 2016 vain 
93,1 %:sesti. 

On toteutunut aikaisempaa paremmin.

Tilat ovat valmisteilla Sinkokadulle.

Suunnitelma on vuodelta 2014.

Nortamon perhekeskus toimii Nortamonkadulla.

Sijoitettuna olevien lasten määrä oli vuonna 2016 
148 lasta (vuonna 2015 145 lasta). Lastensuojelun 
toimintakate ylittyi kuitenkin alkuperäisestä talous-
arviosta n. 800.000 euroa.

2014 Sijoitettuna olevien lasten määrä laski vuoden 
2013 154 lapsesta 144 lapseen vuonna 2014. Lasten-
suojelun toimintakate kuitenkin ylittyi alku-peräisestä 
talousarviosta 0,8 miljoonaa euroa. 
2015 Sijoitettuna olevien lasten määrä oli vuonna 
2015 145 lasta (144 lasta vuonna 2014). Lastensuoje-
lun toimintakate ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 
0,9 miljoonaa euroa. Lain mukainen lastensuojelutar-
peen maksimi 3 kuukauden selvitysaika ylittyi 12,4 % 
tapauksista, mitä voidaan pitää hälyttävän huonona 
tilanteena. 

2013 Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin jo-
notustilanteesta on tilinpäätöksessä kerrottu ainoas-
taan terveyskeskussairaalan tilanne eli siellä odotti 
vuoden 2013 lopulla jatkohoitopaikkaa tehostettuun 
palveluasumiseen tai vanhainkotiin 26 potilasta. 
2014 ”vanhuspalveluissa odotti ympärivuorokauti-
seen hoitoon yhteensä 23 asiakasta, joista 15 oli ollut 
jonossa yli kolme kuukautta. Tilanne oli lainvastainen, 
koska vanhuspalvelulaki edellyttää, että hoitopaikka 
tulee saada kolmen kuukauden kuluessa päätökses-
tä. Vanhuspalveluille tulee saada resurssit hankkia 
ympärivuorokautinen hoitopaikka kolmen kuukauden 
sisällä niille asiakkaille, joiden palvelujen tarve sitä 
edellyttää. Ei voida pitää hyväksyttävänä nykyistä 
lainavastaista tilannetta.” 
2015 Odotusaika ympärivuorokautiseen hoitopaik-
kaan 1.1 -31.12.2015 alle kolme kuukautta 36 asiak-
kaan osalta ja yli kolme kuukautta myös 36 asiakkaan 
osalta. tilanne oli edelleen lainvastainen, koska 
vanhuspalvelulaki edellyttää, että hoitopaikka tulee 
saada kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä. 
Tämä lainvastainen tilanne ei voi vain vuosi vuodelta 
jatkua vaan siihen on saatava korjaus. 

2013 Vanhainkotien hoitohenkilöstön mitoitus/asu-
kas on keskimäärin 0,61 hoitotyöntekijää /asukas. 
Sitä vastoin tehostetun palveluasumisen yksiköissä 
Sinisaaren Kotikaaressa on mitoitus 0,48 ja Marttilan-
mäen Ripissä 0,41 hoitotyöntekijää/asukas. Uusim-
massa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituk-
sessa ehdoton alaraja tehostetun palveluasumisen 
ja vanhainkotien osalta on 0,50 hoitotyöntekijää 
asukasta kohden. Tilinpäätöksen mukaan: ”Valtakun-
nallisia laatusuosituksia tehostetun palveluasumisen 
ja vanhainkotipaikkojen osalta ei ole mahdollista vielä 
toteuttaa”. 
2014 Uusimmassa sosiaali- ja terveysministeri-
ön laatusuosituksessa ehdoton alaraja tehostetun 
palveluasumisen ja vanhainkotien osalta on 0,50 
hoitotyöntekijää asukasta kohden. Tilinpäätöksen 
mukaan kaikki vanhainkotien yksiköt täyttävät tämän 
vaatimuksen. Tehostetun palveluasumisen yksikköjen 
sekä terveyskeskussairaalan hoitajamitoituksista ei 
tilinpäätöksessä ole tietoa. 

2014 Tehostetun palveluasumisen hinta (käyttö-
menot/hoitopäivä) suhteessa vanhainkotien hoidon 
hintaan (käyttömenot/hoitopäivä) on noussut vuoden 
2011 57,1 %:sta vuoden 2014 77,1 %:iin. Tätä suhdetta 
on syytä seurata jatkossa. 

Lastensuojelutarpeen selvitys valmistui 98,2 %:sesti 
kolmessa kuukaudessa (yksi tapaus yli kolme kuu-
kautta).
Kaikki lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin palveluta-
kuun (=maksimi seitsemän arkipäivän käsittelyaika) 
puitteissa.

Ympärivuorokautiseen hoitoon odotti vuonna 2016 
kuusi asiakasta (vuonna 2015 11 asiakasta). Kolmen 
kuukauden määräaika on vuonna 2016 ylittynyt vain 
1 hakijan osalta (vanhuspalvelulain vastainen tilan-
ne). Ympärivuorokautisen hoidon paikan on saanut 
alle kolmessa kuukaudessa noin 77 asiakasta.

Tilinpäätöksen mukaan hoitotyötä tekevän henki-
löstön / asukas suhdeluku on kaikissa yksiköissä 
vähintään 0,61(poikkeuksena Kotikaari 0,57).

Tehostetun palveluasumisen hinta vuonna 2016 oli 
112,4 euroa/hoitopäivä eli 78,9 % vanhainkotien 
käyttömenot/hoitopäivän hinnasta 142,3 euroa.
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2014 Vanhustyön yksityisten hoitopaikkojen valvonta 
on puutteellista ja siihen tulee kiinnittää kaupungin 
taholta erityistä huomiota ja varata siihen riittävästi 
aikaa ja resursseja. 

2013 Hoitajamitoitus on terveyskeskussairaalassa 
ollut osastoilla 0,76 hoitajaa/potilas. 

2013 Palvelusetelin käyttöönotto kotisairaanhoidos-
sa ei toteutunut. 

2013 Vuoden 2013 lopussa Rauman aluesairaalassa 
jonot poliklinikoille tai leikkaukseen ovat hoitota-
kuun puitteissa lukuun ottamatta tekonivelkirurgiaa. 

2013 Terveyskeskussairaalaan ei ole pystytty ot-
tamaan erikoissairaanhoidosta kaikkia tarjottuja 
potilaita ja siirtoviivemaksuja kertyi 123.540 euroa. 
2013 Tavoite siirtymisestä erikoissairaanhoidon 
osastolta kuntoutukseen ei ole toteutunut rau-
malaisten potilaiden osalta. Hoitoketju terveyden-
huollon ja vanhuspalvelujen välillä ei vielä toiminut 
saumattomasti. Tästä edellinen tarkastuslautakunta 
huomautti jo vuoden 2012 arviointikertomuksessa. 
Hoitoketjun toimiminen terveydenhuollon ja vanhus-
palvelujen välillä on tärkeää sekä vanhusten, omais-
ten että kaupungin talouden kannalta. 

2014 Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet rei-
lusti. Vuonna 2014 asiakkaita oli 1150 henkilöä (683 
henkilöä vuonna 2013). Tunnusluvuissa tulee jatkos-
sa esittää kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa 
hoidettaviin. Samalla tulee seurata myös ruoan ko-
tiinkuljetuksen ulkoistamisen vaikutusta varsinaisen 
hoitotyön resursseihin. 

2013,2014 Hoitotakuun raportointi on sekä erikois-
sairaanhoidon että kaupungin omien toimintojen 
osalta edelleen varsin sekavaa ja puutteellista. 

2014 Rauman aluesairaalan hoitotakuun toteutu-
misluvut eivät käy ilmi tilinpäätöksestä tai kaupun-
gin internet-sivuilta. 

2014 Satakunnan Sairaanhoitopiirissä on sairaan-
hoitopiirin internet-sivujen perusteella pääosin 
toimittu hoitotakuun puitteissa. 

2013 Kaupunginhallitus keskeytti päätöksellään 
23.9.2013 suunnitelman toimittaa pakatut kotihoi-
toateriat jäähdytettynä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

2013 Vuoden 2013 talousarviossa oli kaupunginjoh-
tajan erityistavoite museotoimen osalta: ” Talous-
arviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman 
museotoimen ja niiden museoiden, jotka saavat kau-
pungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon 
ja toiminnan koordinoinnin toteuttamisen edellytyk-
set.” Tämä tavoite ei ole toteutunut. 

Ei tietoa tilinpäätöksessä.

Ei tietoa tilinpäätöksessä.

Ennallaan.

Hoitotakuu on toteutunut.

Siirtoviivemaksut vuonna 2016 olivat 37.820 euroa.

Kotihoidon asiakkaiden käyntikerrat (yhteensä 
253.064 käyntiä vuonna 2016 ja 230.791 käyntiä 
vuonna 2015) sekä käyntien kestot (78.759 tuntia 
vuonna 2016 ja 65.615 tuntia vuonna 2015) ovat 
kasvaneet. Vuonna 2016 asiakkaita oli 1040 henkilöä 
(1139 henkilöä vuonna 2015). 

On parantunut. Kaupungin osalta löytyy tilinpäätök-
sestä ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopii-
rin internet-sivuilta.

Löytyy kaupungin tilinpäätöksestä. Hoitotakuu on 
sen mukaan toteutunut kaikilla osa-alueilla.

Pääosin hoitotakuu (=alle 180 vrk) on toteutunut. 
Kaihileikkauksissa on tilanne huono: 17,5 % hoidon 
odotusajoista on ylittänyt 180 vrk:n ajan.
Hoidon tarpeen arvioinnissa on ylipitkät odotusajat 
(=yli 90 vrk) foniatriassa.

Kotihoidon aterioiden valmistuksen ja kuljetuksen 
hoitaa Seniori Ateria Oy.

Hanketta ollaan toteuttamassa museon ja taidemu-
seon osalta vuonna 2017.

2014 Vuoden 2013 talousarviossa oli kaupunginjoh-
tajan erityistavoite museotoimen osalta: ” Talous-
arviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman 
museotoimen ja niiden museoiden, jotka saavat kau-
pungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon ja 
toiminnan koordinoinnin toteuttamisen edellytykset.” 
Tämä tavoite ei toteutunut myöskään vuonna 2014; 
asiasta on ainoastaan keskusteltu alustavasti. 

Pelastuslaitos

2013 Satakunnan pelastuslaitoksen valvontatavoitteet 
Rauman osalta jäivät kauas talousarviossa olleista 
tavoitemääristä. Myös alle minuutin lähtövalmius- 
aikatavoite jäi toteutumatta ollen neljä sekuntia yli 
minuutin. 

Puhtauspalvelut

2013 Tavoite mitoittaa siivous- ja oheispalvelutöitä 
uudelleen sairaalan, vanhainkotien, kaupunginta-
lon, terveys-asemien ja hammashoitoloiden osalta 
toteutui vain sairaalan osalta. Syynä olivat hallinnon 
henkilöstön poikkeusjärjestelyt. 
2014 Mitoitustyö puhdistuspalveluissa on ollut jäädy-
tettynä johtuen hallinnon sairauspoissaolojen aiheut-
tamista työjärjestelyistä. 

Pienvenesatamat

2013 Tavoite saada pienvenesatamien suunnittelu ja 
dokumentointi sähköiseen muotoon ei ole toteutunut. 

Jätehuoltoliikelaitos

2013 Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osa-
kaskuntia ovat Rauma ja Eurajoki. Eurajoki on ilmoit-
tanut suuntautuvansa Porin suuntaan, mutta yhteis-
toiminta-sopimuksen purkaminen ei ole edennyt. 
Asiaa on selvitetty yhdessä Porin ja Eurajoen kanssa 
ja Eurajoen jätehuoltoviranomainen, Porin seudun 
jätelautakunta, on vuoden 2014 alkupuolella päättä-
nyt, että kuljetusyritysten on tuotava Eurajoen alueel-
ta kerätty sekalainen yhdyskuntajäte Rauman seudun 
jätehuoltolaitoksen vastaanottoon 1.5.2014 alkaen. 
Vuodelta 2013 Eurajoen jätteet, arviolta 1500 t, eivät 
tulleet Hevossuolle. Tästä aiheutui n. 190 000 € tulon 
menetys. 

Rauman Energia Oy

2013 Rauman Energia Oy:n sijoitetun pääoman tuotto 
-prosenttitavoite 7,0 % ei toteutunut vaan jäi vuonna 
2013 3,6 %:tiin. 
2014 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on vähin-
tään 7,0 %. Rauman Energia Oy:n sijoitetun pääoman 
tuotto-prosentti oli vuonna 2014 6,9 %, joten tavoite 
lähes toteutui. 

Valvontakohteiden määrä ylitti valvontatavoitteet. 

Mitoitustyötä tekee palvelukoordinaattori ostopalve-
lujen valvontatehtävien ohella.

Kehitteillä.

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakas-
kuntia ovat Rauma ja Eurajoki. Toimintaa määrittää 
yhteistoimintasopimus vuodelta 1996. Eurajoelta 
kerätyt jätteet eivät vuoden 2012 huhtikuusta al-
kaen enää tulleet kuntien yhdessä omistamalle 
jäteasemalle. Eurajoki ei ole tehnyt päätöstä tästä 
menettelystä. Eurajoen jätehuoltoviranomainen, 
Porin seudun jätelautakunta, on 12.2.2014 tehnyt 
päätöksen, että Eurajoen alueelta kerätty sekalainen 
yhdyskuntajäte on tuotava Rauman seudun jäte-
huoltolaitoksen järjestämään vastaanottoon. KHO 
on 18.2.2016 hylännyt päätöksestä tehdyn valituk-
sen. Eurajoki ei ole halukas purkamaan kuntien 
yhteistoimintasopimusta. Liikelaitoksen johtokunta 
on päättänyt käynnistää jätehuolto-yrittäjän kanssa 
vahingonkorvausmenettelyn jätelaitokselle aiheu-
tuneen taloudellisen vahingon korvaamiseksi. Asian 
käsittely on vielä keskeneräinen.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli vuonna 2016 
8,0 %.
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Asunto- ja kiinteistöyhtiöt

2013 Konsernin asunto- ja kiinteistöyhtiöille asetet-
tu tavoite asuntojen käyttöasteesta jäi talousarviota 
(97,5 %) huonommaksi eli 95,6 prosenttiin. Myös-
kään hoitokulupoikkeamatavoite (budjetin pitävyys) 
+-4 % ei toteutunut vaan oli 11 %. 
2014 Asunto- ja kiinteistöyhtiöille tulisi pyrkiä etsi-
mään käyttöastetavoitteen lisäksi käyttökelpoisem-
mat tavoitteet. 

Tekninen lautakunta

2014, 2015 Tonttitarjonta on ollut riittävää, mutta 
siltä osin puutteellista, että kaupungin eteläisessä 
osassa tontteja ei ole tarjolla. 

2014 Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityis-
tä huomiota rakennusten kunnossapitoon, koska 
rakennusteknisiä ongelmia esiintyy kaupungin eri 
kiinteistöissä huolestuttavissa määrin. Rakennusten 
ongelmakohteiden ennakointiin ja havaitsemiseen 
tulee kyetä nykyistä paremmin. 
2015 Toimitilojen sisäilmaongelmat ovat huomatta-
vasti haitanneet kasvatus- ja opetustoimen toimin-
taa. 
2015 Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2014 arvi-
ointikertomuksessa erityistä huomiota rakennusten 
kunnossapitoon, koska rakennusteknisiä ongelmia 
esiintyi kaupungin eri kiinteistöissä huolestuttavissa 
määrin. Tilanne ei ole tältä osin paljon parantunut, 
josta esimerkkinä on Lensun päiväkodin siirtyminen 
Uotilaan sisäilmaongelmien vuoksi. 

Vesi- ja viemäriliikelaitos

2013 Hukkavesiprosentti oli kuitenkin edelleen kor-
kea eli 21,0 % (vuonna 2012 19,4 %).
2014 Hukkavesiprosentti oli edelleen korkea eli 21,1 
% (vuonna 2013 21,0 %).
2015 Tarkastuslautakunta ehdottaa, että liikelaitos 
selvittää onko kannattavaa perustaa erityinen vuo-
donetsintä-ryhmä (esim. työpari), joka systemaatti-
sesti etsisi vuotoja koko vuoden ajan. Systemaatti-
sella vuodonetsinnällä saataisiin myös koulutettua 
henkilöstöä ao. työhön, mikä vaatii kokemusta. 

2014 Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota 
siihen, että vesi- ja viemäriliikelaitoksen rahavarat 
olivat noin 8,0 M€ miinuksella, jossa kasvua oli 0,4 M€. 
Asian korjausta vaikeuttavat laitosten ja verkostojen 
peruskunnostustarpeet. Taloussuunnittelussa tulee 
asia kuitenkin huomioida. 

2014 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen taksoja 
korotettiin noin 10 prosentilla 1.2.2014 alkaen. Täl-
lä hetkellä taksat ovat noin 7 % yli valtakunnallisten 
keskiarvojen. 

Kaavoitus

2015 Yhdyskuntasuunnittelua tulisi kehittää kokonais-
valtaisempaan suuntaan eli kaavoitusvaiheessa tulisi 
paremmin huomioida alueen kaikki palvelut, jotta 
alueen valmistuttua eivät palvelut tulisi aina myöhässä.

Asuntojen lukumäärällä painotettu käyttöaste vuon-
na 2016 oli 97,5 %.

Tonttitarjontatilanne vuoden 2016 aikana: omako-
titalotontteja 89 kpl ja yritystontteja 23 kpl. Tontti-
tarjonta on edelleen kaupungin eteläisessä osassa 
olematonta.
Korjausvelkaa on edelleen runsaasti. Sisäilmaongel-
miin on puututtava ripeästi, ennakoivasti ja suunnitel-
mallisesti.

Vuonna 2016 hukkavesiprosentti oli peräti 25 % 
(tavoite < 15 %). Ko. prosentti ei käy ilmi kaupungin 
tilinpäätöksestä. Liikelaitoksen mukaan vuodon- 
etsintätyö on jatkuvaa ja normaalia liikelaitoksen 
toimintaa.

Liikelaitoksen rahavarat olivat 31.12.2016 noin 2,2 
milj. €. Vieraan pääoman lisäys vuoden 2016 aikana 
oli 3,9 M€.

1.2.2016 alusta maksuja korotettiin keskimäärin 
noin 6 %, minkä jälkeen maksut olivat viidenneksi 
korkeimmat valtakunnassa.

Edelleen parannettavaa.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

4.1 Yleistä taloudesta 

Toiminnan ja organisaation kehittämistoimikun-
ta valmisteli vuoden 2016 aikana uuden organi-
saation, mikä hyväksyttiin vuonna 2016 ja ote-
taan käyttöön 1.6.2017 alkaen. Organisaatiossa 
siirrytään viidestä virastosta neljään toimialaan. 
Tavoitteena on johtamisen selkeyttäminen, 
byrokratian vähentäminen, asiakaslähtöisyys ja 
oma-aloitteisuus. 

Kunnallisveroprosentti korotettiin vuonna 2016 
20 %:iin 19 %:sta. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
antoi peruskaupungille 2,5 miljoonan euron 
vuosisäästövelvoitteen.

Talkoovapailla tavoiteltiin kahden miljoonan 
euron säästöä ja muilla toimenpiteillä 0,5 mil-
joonan euron säästöä. Kuuden päivän talkoova-
paista syntyi neuvottelutulos. Lisäksi sovittiin 
Kela-kuntoutusten palkattomuudesta, liikunta-
tuen poistosta ja tiukentuneista sijais- ja ylityö-
käytännöistä. Talkoovapaisiin ei sitoutunut 178 
henkilöä, jotka lomautettiin 8 päiväksi tuotan-
nollisin ja taloudellisin perustein. Talkoovapaa- 
ja lomautuspäiviä oli yhteensä 16.572 päivää ja 
säästö oli yhteensä 1,9 M€.

Kaupungin tuloslaskelman (sisältää peruskau-
pungin, taseyksiköt ja liikelaitokset) mukaan 
vuoden 2016 tilikauden tulos oli noin 8,3 M€ 
ylijäämäinen. 

Toimintakulut olivat 273,2 M€, jossa vähennystä 
edelliseen vuoteen oli 2,8 % ja toimintatuotot 
56 M€ (kasvua 1,5 %). Kaupungin vuosikate oli 
+28,0 M€ (+8,4 M€ vuonna 2015), mikä on 142 % 
poistojen määrästä (19,7 M€).  Verotulot (172,2 
M€) kasvoivat 10,8 M€ ja valtionosuudet (49,1 
M€) 2,9 M€. Osuus yhteisöveron tuotosta vä-
heni 1,7 M€ (19,9 milj. euroa). Kunnan tulovero 
(145,3 M€) lisääntyi 12,4 M€. Kiinteistöveroa 
tilitettiin 7,0 M€ kuten vuonna 2015. 

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat vuo-
denvaihteessa 17 M€, rahoitusarvopaperit 3,0 
M€ ja saamiset 14,5 M€.

Talousarviolainoja oli 31.12.2016 jäljellä 14,7 M€ 
eli 373 euroa/asukas (31.12.2015 lainoja oli 1,8 
M€ eli 45 euroa/asukas).

Rauman kaupunkikonsernin toimintatuotot oli-

vat 175,3 M€ (172,3 M€ v. 2015) ja toimintakulut 
349,6 M€ (358 M€). Konsernin vuosikate oli 48,5 
M€, joka 26,8 M€ parempi kuin vuonna 2015. 
Vuosikatteen paranemisen taustalla on mm. 
verotulojen kasvu 10,8 M€:lla ja valtionosuuk-
sien kasvu 2,9 M€:lla sekä kaupungin meno-
jen vähentyminen ja tytäryhteisöjen tulokset.  
Konsernin vuosikate riitti kattamaan poistot 
162,8 %:sesti (29,8 M€).  Konsernin tilikauden 
ylijäämä oli 17,3 M€. Konsernin lainamäärä oli 
69,6 M€ eli 1.762 euroa/asukas (vuonna 2015 
66,6 M€ eli 1.673 euroa/asukas). Konsernin 
lainamäärä jakaantui seuraavasti: asuntoliike-
toiminta 36,6 M€, satamaliiketoiminta 10 M€, 
energia-liiketoiminta 6,4 M€, meriteollisuus 5,4 
M€, kuntayhtymät 4,8 M€ ja yritysliiketoiminta 
6,4 M€.

Omavaraisuusaste (100*(Oma pääoma + Pois-
toero ja vapaaehtoiset varaukset)/(Koko pääoma 
- saadut ennakot) mittaa vakavaraisuutta, ali-
jäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuk-
sista pitkällä tähtäyksellä. Raumalla konsernin 
omavaraisuusaste oli vuonna 201 63,7 %. Hy-
vänä kaupunkikonsernin omavaraisuusasteena 
pidetään yli 50 %:n omavaraisuutta.
 
Tuloveroprosentti vuonna 2016 oli 20,00 pro-
senttia. Erillistilinpäätösten osalta vesi- ja vie-
märiliikelaitoksen ylijäämä 1.624.364,87 euroa 
ja jätehuoltoliikelaitoksen ylijäämä 219.331,66 
euroa on kirjattu liikelaitosten taseiden yli-/ali-
jäämätileille. 

Kaupungin (mukaan lukien liikelaitokset) vuo-
den 2016 tuloslaskelman tuloksen ylijäämä 
8.349.661,11 euroa on siirretty taseen omaan 
pääomaan tilikauden yli/alijäämäriville. Vas-
taavasti kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä 
17.295.971 euroa on siirretty taseen omaan pää-
omaan tilikauden yli/alijäämäriville.

4.2 Vuoden 2016 toiminnan strategisten 
painopisteiden toteutuminen

Rauman Tarinassa oli kuusi keskeistä linjanve-
toa eli tavoitetta:

1. Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka!

Rauman kaupunki oli mukana Uuden suku-
polven organisaatio (USO) -hankkeessa. Kau-
punginhallitus merkitsi tiedoksi palveluorgani-
saation linjaukset ja toiminnalliset periaatteet 
1.6.2017 lukien 31.10.2016. Varsinainen päätök-
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senteko uudesta organisaatiosta tapahtui vuon-
na 2017.

Vuonna 2016 oli Rauman kaupungissa haus-
sa avoimia vakinaisia työpaikkoja yhteensä 50 
kappaletta. Työpaikkaa kohden oli hakijoita 
keskimäärin 23,5 hakijaa. Lisäksi oli julkisessa 
haussa 106 määräaikaista työpaikkaa (hakijoita 
9,5/työpaikka) ja 136 kesätyöpaikkaa (hakijoita 
13,9/työpaikka).

2. Rauma tuottaa palveluja ennakkoluulotto-
masti, ilman rajoja!

Rauman lyseon lukion siirtyi Otan koulun tiloihin 
syksyllä 2016 ja Uotilanrinteen peruskoulu siir-
tyi Aronahteelle syksystä 2016 alkaen ja muutti 
nimensä Hj. Nortamon peruskouluksi. Kaupun-
gin omistamien rakennusten salkutus eli ra-
kennusten luokittelu käytön, kunnossapidon ja 
omistuksen suhteen, hyväksyttiin vuonna 2016. 
Palvelupistetoimintaa laajennettiin vanhan kau-
pungintalon tiloissa. Päivähoidon palveluseteli 
otettiin käyttöön 1.8.2016.

3. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin 
kunta!

Kaupungin ja HKScan Finland Oy:n kanssa teh-
tiin esisopimus Lakarin alueen teollisuuston-
tista. Alueellinen pääomarahasto (kasvattajara-
hasto) peruspääoma korotettiin vuonna 2016.
Telakan vanha materiaalikeskus saneerattiin 
Rolls Royce Oy:n vuokratilaksi.

4. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin 
yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta!

Rauma osallistuu yhdessä Porin kanssa työ- 
ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yritys-
palveluihin liittyvään alueelliseen kokeiluun. 
Pohjoiskehän koulun rakentamisesta on tehty 
periaatepäätös. Työllisyydenhoitoon ja pitkäai-
kaistyöttömien kuntoutukseen Rauma osallistuu 
mm. PARTY(=parempaa työ- ja toimintakykyä) 
-hankkeen avulla.

Vuosi 2016 jatkui valitettavasti edelleen muutto-
liikkeen osalta pahasti tappiollisena. Muuttotap-
pio oli 196 henkilöä.

5. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuin-
paikka!

Yrityskehittämiseen on panostettu useiden eri 

kehittämishankkeiden voimin. Rauma osallistuu 
edelleen HINKU-hankkeeseen(= hiilineutraalit 
kunnat).

6. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen 
kuntien TOP 10:een! 

Tavoitteena oli kääntää talouden epätasapaino 
tasapainottavalle uralle. Tässä onnistuttiin ja 
Rauman kaupungin ja liikelaitosten yhteinen ti-
likauden tulos oli 21,5 M€ parempi kuin vuonna 
2015. Vastaavasti kaupunkikonsernin tilikauden 
tulos oli 25 M€ euroa edellisvuotta parempi. 
Kaupunginhallitus oli päättänyt 13.6.2016 98 
%:n toimintamenotavoitteesta, mikä myös saa-
vutettiin. 

Rauman tuloveroprosentti 20 % oli yli maan 
keskiarvon (19,8 %), mutta lainamäärät/asukas 
sekä kaupungin (373€/asukas) että kaupunki-
konsernin (1.762€/asukas) osalta olivat huo-
mattavasti pienemmät kuin koko maassa keski-
määrin (kunnat ja liikelaitokset 2.835 €/asukas 
ja kuntakonsernit 5.978€/asukas).

4.3  Rauman kaupungin valtuustoryh-
mien yhteisen valtuustosopimuksen  
toteutuminen vuonna 2016

Valtuustosopimus on valtuustoryhmien laatima 
sopimus, jossa määritellään Rauman kaupun-
gin keskeiset kehittämislinjaukset. Valtuusto-
sopimus ei ole yksityiskohtainen toimenpide-
luettelo kaikista kohteista ja hankkeista, jotka 
valtuustokauden aikana on tarkoitus toteuttaa. 
Valtuustosopimus perustuu kaupunginvaltuus-
ton 17.6.2013 hyväksymään Rauman kaupungin 
uuteen strategiaan, ”Rauman Tarina”. Val-
tuustosopimuksen tarkoitus on konkretisoida 
”Rauman Tarinaa” niiksi keskeisiksi tavoitteiksi 
ja toimenpiteiksi, joiden edistämisen ja toteutta-
misen valtuustoryhmät näkevät tärkeiksi seu-
raavan neljän vuoden aikana.

Valtuustosopimuksen aikajänne on kuluva 
valtuustokausi ja seuraavan valtuustokauden 
ensimmäinen vuosi. Uusi valtuusto laatii aina 
oman strategiansa ja valtuustosopimuksensa. 
Valtuustosopimus annetaan tiedoksi ja ohjeeksi 
koko kaupunkiorganisaatiolle. 
 
Valtuustosopimus on tehty seuraavista lähtö-
kohdista:

Kunnallisveroprosentti pidetään alle maan 

keskiarvon. Tämä ei toteutunut, koska Rauman 
kunnallisveroprosentti oli 20 % koko maan kes-
kiarvon ollessa 19,86 %.

Kiinteistöveroa ei koroteta nykytasosta, ellei 
lainsäädäntö edellytä muuta. Tämä on toteutu-
nut.

Kaupungin hallintokuntien maksuja ja takso-
ja korotetaan vuosittain kustannusten nousua 
vastaavasti, mikäli säädökset sen sallivat. Tämä 
on toteutunut.

Työllisyystilanne vastaa maan keskiarvoa ja 
työttömyysaste on alle maan keskiarvon. Rau-
man työttömyysaste oli 13,7 % koko maan työt-
tömyysasteen ollessa 13,6 %.

Elinkeinorakenne monipuolistuu. Uusia hank-
keita on edelleen käynnissä.

Muuttoliike kääntyy positiiviseksi. Ei toteutunut, 
sillä muuttotappio vuonna 2016 oli -196 asukas-
ta.

4.4 Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutuminen

Konsernihallinto ja keskusvirasto

Keskusvirasto on vastannut organisaation uu-
distamistyöstä sekä hallintosäännön uudistami-
sesta.

Kaupungin verkkosivustot uudistettiin aikaisem-
man Kuntien Tiera Oy:n ja kaupungin yhteisen 
verkkosivustoprojektin epäonnistuttua. Uusi 
toimittaja on Valu Digital Oy. Uusi verkkosivusto-
projekti näyttää onnistuneen ja uudet sivut ovat 
käyttäjäystävällisemmät.

Rauman kaupunki on ollut mukana valtionva-
rainministeriön koordinoimassa Kuntalaisen 
asiointitili (Suomi.fi) -hankkeessa. Suomi.fi pal-
velut on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2017.

Teknisestä toimesta ja liikelaitoksista sekä 
ruokapalvelusta siirrettiin taloushallintotehtä-
vistä kuusi henkilöä talouspalvelut -yksikköön. 
Siirtyvistä henkilöistä ja tehtävien uudelleen-
järjestelyillä on muodostettu uusi laskutus- ja 
maksuliikennetiimi.

Kaupunki on vuoden 2016 aikana ollut mukana 
lukuisissa yrityshankkeissa kuten HKScan:n 

Lakarin alueen tehdashanke, Aqvacomp Oy:n ja 
Suomen Tärpätti Oy:n hankkeet, telakka-alueen 
kehittämishankkeet sekä meriteollisuuden laa-
jat yhteistyöhankkeet.

Uudet yrityshankkeet lisäävät vuokra-asunto-
jen kysyntää. Tarkastuslautakunta katsoo, että 
kaupungin tulee viipymättä selvittää mahdol-
lisuuksia lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa 
joko kaupungin itsensä tai muiden toimijoiden 
toimesta.

Kaupungissa on runsaasti hissittömiä kerros-
taloja. Suurten ikäluokkien vanhetessa tulee 
lisääntymään tarve hisseihin. Jos vanhusten 
halutaan selviytyvän mahdollisimman pitkään 
kotona, tulee kerrostalossa olla hissi. Tarkas-
tuslautakunta katsookin, että kaupungin tulisi 
pikaisesti selvittää, onko mahdollista kaupun-
gin toimin edistää hissien rakentamista hissit-
tömiin taloihin.

Maakunnallinen SOTE -uudistus sekä kaupun-
gin oman organisaation uudistaminen tapah-
tuvat samaan aikaan. Siksi tuleekin erityisesti 
varautua näiden yhtäaikaisista toteuttamisista 
mahdollisesti seuraaviin riskeihin kaupungin 
oman toiminnan ja talouden osalta.

Kokonaistyöttömyys Raumalla vuoden 2016 
lopulla oli 2.553 työnhakijaa (2015 2.711 työnha-
kijaa). Työttömyysaste oli 13,7 % (2015 14,3 %). 
Rauman kaupungin yhteistoimintaneuvottelut 
päättyivät 13.1.2016 ja tästä syystä työhallinto ei 
myöntänyt tammikuun alussa palkkatukirahoja 
kaupungille. Tämä jälkeen palkkatukityöllistä-
minen jatkui kunnes työhallinnon rahat loppui-
vat toukokuun alussa 2016.

Kokonaan työllisyyden hoidon määrärahoilla 
työllistettiin vuonna 2016 83 henkilöä (2015 61 
henkilöä).

Kelalle maksettava työmarkkinatuen mak-
suosuuden pienentäminen oli tavoitteena, mutta 
tavoite ei toteutunut sillä maksuosuus kasvoi 
n. 13.600 euroa ja oli kokonaisuudessaan 2,1 
M€. Rauma onnistui kuitenkin verrokkikaupun-
kejaan paremmin hillitsemään maksuosuus-
maksun kasvua (Rauma 0,65 %, verrokki-kau-
pungit 6 %). Suurimpana syynä maksuosuuden 
kasvuun oli yli 300 päivää työmarkkinatukea 
saaneiden määrän kasvu. Rauma on lähtenyt 
mukaan Party-parempaa työ- ja toimintakykyä 
-hankkeeseen sekä yhdessä Porin kanssa työ- 
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ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yrityspalve-
luiden alueelliseen kokeiluun.

Konsernihallinto ja keskusvirasto saavuttivat 
kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toimin-
tamenotavoitteen.

Henkilöstöraportti

Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2016 on 
julkaistu erillään tilinpäätöksestä.

Koko henkilöstömäärä kaupungissa laski edel-
leen vuonna 2016. Vuoden 2016 lopulla kaupun-
gin palveluksessa oli yhteensä 2.900 henkilöä 
(vuonna 2015, 3.024 henkilöä), joista vakinaisia 
2.250 (2015, 2.343), määräaikaisia 603 (2015, 
636), työllistettyjä 47 (2015, 45). Henkilöstömää-
rä väheni yhteensä 124 henkilöä. Vuonna 2016 
vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta 
(vuonna 2015 48,3 vuotta).

Vuonna 2016 kaupungin työntekijöillä oli sai-
raspäiviä 42.490, mikä oli 6.670 vähemmän kuin 
vuonna 2015 (2015, 49.160 sairaspäivää).

Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön henkilös-
töhallinnon HR-osaamisrekisteri, jonne kerä-
tään tutkinto-, sertifikaatti- ja lupatiedot, jolloin 
mm. lupien voimassaolon seuranta helpottuu.

Vuonna 2016 suoritettiin työhyvinvointikysely, 
jossa Rauman kokonaistulos oli 1-5 asteikolla 
3,57 vertailukuntien keskiarvon ollessa 3,61. 
Rauman tulos oli vertailuryhmää parempi mit-
tarilla ”työn sisältö” ja muilla mittareilla hieman 
vertailuryhmää huonompi.

Hakijamäärä työpaikkaa kohden oli keskimäärin 
23,5 hakijaa (2015, 16 hakijaa). Korkein hakija-
määrä 32,9 oli kasvatus- ja opetusvirastossa.
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä jatkoi 
vuonna 2016 kasvamista ja eläkkeelle jäätiin 
keskimäärin 63,5-vuotiaana (2105, 63,2 vuotta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta (jatkossa sote) on 
vuonna 2016 jatkanut varahenkilökunnan kehi-
tystyötä, vähentänyt esimiesten määrää, laske-
nut vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta ja 
ottanut käyttöön sähköisiä palveluita.

Kaivopuistoon on avattu mielenterveyskuntou-
tujille, pitkäaikaistyöttömille ja työkyvyttömyy-

seläkeläisille Sinkokadun palvelukeskus, jossa 
toimii työtoimintakeskus Pooki, tukitalo Meri-
tuuli, kuntoutumisyksikkö sekä PARTY(=parem-
paa työ- ja toimintakykyä) -hanke. Sinkokadulle 
rakennetaan samaan rakennukseen myös tiloja 
Naulan työkeskukselle.

Soten oman toiminnan toimintamenot toteutui-
vat 99,0 %, joten tavoiteltuun 98 %:iin ei päästy. 
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat 
99,8 %. Tulosalueista sosiaalipalvelujen toimin-
tamenot ylittyivät 1,6 M€, joka koostuu lasten-
suojelun 1,2 M€:n ja vammaispalveluiden 0,5 
M€:n ylityksistä. Ympäristöterveydenhuollon 
toimintamenot olivat 97,5 % ja toimintakate alit-
tui 85.366 €, avoterveydenhuollon toimintame-
not toteutuivat 100,1 %, mutta toimintakate alit-
tui 360.469 €, vanhuspalveluiden toimintamenot 
toteutuivat 97,04 %, mutta tulojen jäädessä 
alle budjetoidun toimintakate ylittyi 172.302 €, 
aluesairaalan toimintamenot toteutuivat 92,5 % 
ja toimintakate alittui 1.074.733 € ja talous- ja 
hallintopalveluiden toimintamenot toteutuivat 
99,05 %, mutta toimintakate alittui 93.597 €.
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Kun vanhuspalvelujen tavoitteena on siirtyä kalliimmasta sairaalahoidosta kevyempään palveluun 
kuten kotihoitoon, on syytä erityisesti pitää huolta riittävästä resurssitasosta tarpeellisen ja 
ihmisarvon mukaisen palvelutason saavuttamiseksi kotihoidossa. Tarkastuslautakunta katsookin, 
että kotihoitoon tulee antaa tarpeeksi henkilökuntaa laadukkaan palvelun turvaamiseksi. 

Kotihoidossa ostettu yöpartiotoiminta muutettiin omaksi toiminnaksi vuoden 2017 alusta. Koti-
hoidon lisäämiseksi on vanhuspalveluissa mm. lisätty intervallipaikkoja, tehostettu kotiutustiimin 
toimintaa sekä tehostettu SAS-(= Selvitä Arvioi Sijoita)-prosessia. 
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Sijoitettujen lasten lukumäärä on pysynyt samassa suuruusluokassa neljän viime vuoden aikana.

Oheisesta kaaviosta voidaan nähdä, että lastensuojelu on ylittänyt talousarvionsa kaikkina tarkasteltavana 
olleena viitenä vuonna. Voidaankin kysyä jälleen kerran, onko budjetointi lastensuojelun osalta ollut realistista? 
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Myös ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn hoitotakuu on lähes toteutunut viime vuonna.

Ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien määrä on vähentynyt viimeisen neljän vuoden aikana kuten 
oheisesta kaaviosta käy ilmi.
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Suun terveydenhuollosta(hoitotakuu kuusi kuukautta) ja perusterveydenhuollosta (hoitotakuu kol-
me kuukautta) on Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytänyt selvitystä potilaiden hoitoon pää-
syn toteutumisesta vuonna 2016, koska terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan 
palvelutakuut eivät ole toteutuneet. Soten vuoden 2017 maaliskuussa antaman selvityksen mukaan 
sekä suun terveydenhuollossa että perusterveydenhuollossa hoitotakuut ovat toteutuneet, mutta 
tietojärjestelmä ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta.
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Päivystyksen keskimääräinen jonotusaika 
ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun 

Terveydenhuollon toimintatapoja on kehitetty mm. osastotoimintojen profiloimisella, poliklinikko-
jen yhteisilmoittautumisella, päivystyksen ja lääkärivastaanottojen yhdistämisellä, hoidon tarpeen 
arvioinnin (ns. Call center) kehittämisellä, kotisairaalan mobiilihoitajan kotikäynneillä ja toimin-
nanohjausjärjestelmän käyttöönotolla suun terveydenhuollossa, jossa asiakkaan hampaat pyri-
tään hoitamaan yhdellä käyntikerralla. Myös sähköisiä palveluita on otettu käyttöön useita kuten 
etäkonsultaatiot, etävastaanottotoiminnan kokeilu kotihoidossa, sähköinen omahoito, sähköisen 
ajanvarauksen laajentaminen, itseilmoittautuminen. 

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivatkin sotessa pääosin. Vammaispalvelussa ei hakemusten 
käsittelyynottoaikojen palvelutakuuaika (7 vrk) toteutunut, vaan ylittyi lainvastaisesti 6,9 % asiakkaan osalta. 
Oheisesta kaaviosta käy ilmi, että palvelutakuu ei ole toteutunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Päivystyksen jonotusaika on edelleen kohtuuttoman korkealla tasolla.
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Puheterapian palvelutarjonta on parantunut, mutta ei ole vieläkään hyvällä tasolla. Erityisesti puheterapian 
terapiajonoaikaa tulisi saada lyhennettyä.

Maakunnallisen Satasoten projektisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa ja 
jokaisessa työryhmässä on Rauman edustus.

Avoterveydenhuollon ja Rauman aluesairaalan tulosalueiden yhdistämisestä päätettiin kesäkuussa 
2016 ja uusi terveyspalvelut -tulosalue aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. Vanhuspalveluiden 
uusi organisaatio aloitti toimintansa myös vuoden 2017 alussa.

Sotessa tavoitteena oli, että toimitaan innovatiivisesti uusien kustannusvaikuttavien palvelujen 
kehittämisessä ja parannetaan näin työnantajakuvaa. Tässä on onnistuttu, mikä käy ilmi kehittä-
mishankkeiden suuresta määrästä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei saavuttanut 98 
%:n toimintamenokattotavoitetta. Lautakunnan 
kokonaistoimintamenot toteutuivat 100,1 % ja 
toimintakate oli 99,6 %. Talous- ja hallintopalve-
lujen toimintamenot toteutuivat 87,1 %, varhais-
kasvatuksen 100,1 %, peruskoulujen 101 % ja 
lukion 95 %.

Uusia opetussuunnitelmia (OPS2016) on val-
misteltu alkuvuosi ja suunnitelmat on otettu 
käyttöön 1.8.2016 alkaen. Lasten varhaiskas-
vatuksen suunnitelma (VASU) on valmisteilla ja 
otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Esiopetuksessa otettiin ilmoittautumisessa 
käyttöön Wilma-ohjelma ja lukiossa järjestettiin 
huhtikuussa sähköisen yo-tutkinnon harjoitus-
koe.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyt-
töön 1.8.2016 päiväkotihoidon osalta ja setelin 
piirissä oli vuoden lopulla 176 lasta neljässä eri 
päiväkodissa.
Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön hoito-
paikkatakuu eli lapsi voi esim. hoito- tai vuo-
rotteluvapaan takia keskeytyneen päivähoidon 
jälkeen palata entiseen hoitopaikkaansa.

Kuten hallintokuntakin tilinpäätöksessä to-
teaa, on palvelujen kysyntä suurta kaupungin 
pohjoisissa osissa ja tilat ovat täynnä ja ahtaat. 
Samaan aikaan eteläisissä osissa on vähän op-
pilaita. Tarkastuslautakunta pitääkin tärkeänä, 
että suunniteltava Pohjoiskehän koulu toteu-
tetaan riittävän suurena ja monisarjaisena eli 
että koulussa on heti tarpeeksi rinnakkais-
luokkia eri ikäryhmille. Tarkastuslautakunta 
katsoo lisäksi myös, että on syytä selvittää 
myös oppilaskuljetusten mahdollisuutta sel-
laisiin kouluihin, joissa on käyttämätöntä 
kapasiteettia.

Tarkastuslautakunta totesi vuoden arviointiker-
tomuksessaan, että ”Kaupungin kouluverkkoon 
liittyvä virkamiesvalmistelu ja päätöksenteko on 
ollut luvattoman hidasta ja sekavaa. Koulujen 
sekä opistojen (kansalaisopisto, musiikkiopisto 
ja kuvataidekoulu) toimipaikat on päätettävä 
pikaisesti ja saatava nykyinen jatkuva epävar-
muus tilakysymyksissä ratkaistua. Pohjoisen 
alueen uuden koulun suunnittelu ja rakentami-
nen on aloitettava pikaisesti.” Tarkastuslauta-
kunta katsoo, että Uotilan alakoulun purka-

misesta tulee tehdä päätös mahdollisimman 
pikaisesti ja päättää samalla uuden koulun 
rakentamisesta esim. puretun yläkoulun pai-
kalle. Alakoulun tyhjänä pitämisestä ja väistö-
tiloista on jatkuvaa kustannusta ja jo Uotilan 
kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyt-
tää uuden koulun rakentamista. Uuden koulun 
myötä myös Uotilan olemassa olevien omako-
titalojen tonttien kysyntä voisi elpyä.

Peruskoulujen oppilasmäärä kasvoi hieman ja 
oli 3.180,5 (vuonna 2015 3.173). Koululaisten 
iltapäivätoimintaan osallistui 508 lasta ja kesä-
toimintaan 343 lasta. Lukiossa oli oppilaita 709 
opiskelijaa. Lukion keskeyttäneiden lukumäärä 
vuonna 2016 oli varsin pieni (yhteensä 21 opis-
kelijaa).

Lukioon valmistava koulutus (LUVA-koulutus) 
käynnistettiin syksyllä 2016. LUVA on tarkoitettu 
esim. maahanmuuttajien lapsille. Perusopetuk-
seen perustettiin uusia perusopetukseen val-
mistavia opetusryhmiä.

Lukio muutti Otan koulun kiinteistöön syksyllä 
2016 koulun peruskorjauksen ollessa vielä hie-
man kesken.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta saavutti 98 
%:n toimintamenotavoitteen 96,6 %:n toteutu-
malla.

Palvelurakenteissa tehtiin useita muutoksia: 
Uotilan sivukirjasto lakkautettiin, bänditilat 
organisoitiin uudelleen, maauimala kaupungin 
toimintana lakkautettiin, kiinteistöjä vähennet-
tiin. Palvelurakenteeseen vaikutti myös Eura-
joen irtaantuminen Rauman kansalaisopiston 
toiminnasta.

Rauma-saliin hankittiin Steinway-konserttiflyy-
geli. Hankinnasta suurin osa katettiin perintöva-
roilla.

Museon Isometsän varaston kunnostus ja takai-
sinmuutto saatiin lähes valmiiksi vuoden 2016 
aikana.

Kansalaisopisto on järjestänyt maahanmuutta-
jille suomen kielen kursseja.

Hallintokunnan kiinteistöistä ovat Rauma-sali ja 
Poselli olleet suljettuina alkuvuonna noin kuu-



22 23

kauden lattiaremonttien takia.
Rauman kaupunginteatterin katsojamäärä 
ja täyttöaste olivat edelleen korkealla tasolla 
(32.501 katsojaa ja täyttöaste 81,2%).

Rauman taidemuseossa oli vuonna 2016 9.366 
kävijää, Rauman merimuseossa 8.165 ja Rau-
man museossa 41.591 kävijää.

Kirjaston kävijä- ja lainausmäärät pysyivät 
edelleen korkealla tasolla.

Nuorten työpajassa oli mukana yhteensä 183 
nuorta, joista pajajakson jälkeen sijoittui 104 
nuorta. Etsivässä työssä tavoitettiin 172 nuorta. 
Tarkastuslautakunta toteaa nuorten työpajalla 
tehtävän arvokasta työtä ja toivoo myös, että 
myös jatkossa panostetaan toimintaan tarpee-
seen nähden riittävästi.

Urheiluseuroja avustettiin yhteensä 150.769 
eurolla ja avustuksen saajia oli 36 seuraa.

Uimahalli on osoittautunut huonokuntoiseksi 
ja pikakorjauksia on jouduttu tekemään useita. 
Uuden uimahallin rakentamisesta tuleekin 
tehdä päätös mahdollisimman pian.

Musiikkiopiston vuosiviikkotuntimäärä 17.885 
oli hieman pienempi kuin vuonna 2015 (17.995 
tuntia). Oppilasmäärä oli 766 (800 vuonna 2015). 
Vastaavasti kansalaisopiston opetustunnit olivat 
yhteensä 16.288 (vuonna 2015 16.348 tuntia), 
opiskelijoita oli 5.214 (vuonna 2015 5.220 opis-
kelijaa) ja kurssilaisia 10.859 (vuonna 2015 
11.871 kurssilaista).

Tekninen lautakunta

Lautakunta ei saavuttanut 98 % toimintameno-
tavoitetta toteutuman ollessa 100,3 %. Tähän syy-
nä olivat mm. 424.000 euron lisävarauskirjaus 
entisen kaatopaikan maisemointiin, arkeologisten 
kaivausten ylittyminen 121.000 eurolla, saaristo-
kohteiden 60.000 euron suuruiset kunnossapito-
työt.

Talotoimen investointikohteista suurimpia olivat 
Otan koulu (3,8 M€), Isometsän varikkoalueen 
rakennukset (0,5 M€) ja vanhojen rakennusten 
muutostyöt (1,3 M€). Otan koulun peruskorjaus- ja 
muutoshanke ylitti alkuperäisen talousarvionsa 
2,3 M€. Hanke on valitettavan tyypillinen esimerk-
ki peruskorjaushankkeesta, jossa korjauksen 
edetessä tulee ”yllätyksiä”, joihin ei ole varauduttu 

hankkeen alkuperäisessä budjetoinnissa.
Kunnallistekniikan investointikohteista suurim-
mat olivat Luostarinkylän eritasoliittymä (3,1 
M€), Koillinen teollisuusalue (1,2 M€), keskus-
tan kehittäminen (0,8 M€), peruskunnostusoh-
jelma (0,6 M€) ja Fåfängan alueen kehittäminen 
0,5 M€.

Katutoimessa henkilöstömäärä väheni 13 
henkilöllä, talotoimessa kahdella henkilöllä 
ja ympäristö ja kiinteistö -yksikössä kahdella 
henkilöllä.

Vuoden 2016 aikana myytiin tarpeettomana seu-
raavat kiinteistöt ja huoneistot: As Oy Kodisjoen 
Alaistenkulman rivitalo, Tornela -kerrostalo, 
Vilokari, Suojatyökeskus sekä kaksi osakehuo-
neistoa.

Kiinteistöyhtiöissä valmistui vuonna 2016 Rau-
manmerenkatu 11:n peruskorjaus ja käynnistyi 
Monnankatu 16:n peruskorjaus, joka valmistuu 
vuonna 2017.
Kiinteistöyhtiöiden kokonaisvuokrausaste oli 
96,7 %, mikä on erittäin hyvä vuokrausaste.

Kaupungin kunnossapitämien katujen ja teiden 
pituus vuoden 2016 lopussa oli 277 km (vuonna 
2015 274 km). Vastaavasti kevyenliikenteen väy-
liä oli 106 km(2015 104 km).

Yritystontteja vuokrattiin vuonna 2016 viisi kap-
paletta ja varattiin kaksi tonttia. Vapaana oli yh-
teensä 23 yritystonttia. Koska Raumalla on ollut 
paljon uusia yrityshankkeita ja Rauma on ollut 
positiivisesti esillä yritysasioissa, voisi olettaa, 
että yritystonttien kysyntä elpyisi. Asuntotont-
teja luovutettiin yhteensä 25 kappaletta, joista 
kolme myytiin ja loput vuokrattiin.

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupien mää-
rä (567 kpl) pysyi entisellä tasolla (vuonna 2015 
572 kpl).

Liikelaitokset

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksella oli kau-
punginvaltuustoon nähden sitovina tavoitteina 
neljä tavoitetta:

1. Veden ja jäteveden hinta sijoittuu vesilai-
tosyhdistyksen(VVY) vertailussa ylimpään nel-
jännekseen. Valtakunnallisessa VVY:n maksu-
vertailussa Rauman maksut (2,63 €/m3) olivat 
viidenneksi korkeimmat vuonna 2016.

2. Veden laatu paranee asiakastyytyväiskyselyn 
perusteella. Vuodesta 2014 tulos on parantunut 
hieman eli 3,91=>4,10 asteikolla 1-5.

3. Jäteveden kuormittavuuden lupaehdot täytty-
vät. Tavoite on toteutunut.

Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitoksella oli 
kaupunginvaltuuston nähden sitovana tavoittee-
na pakatun sekajätteen vastaanottomaksun ja 
240 l jäteastian kuljetusmaksun pitäminen en-
nallaan. Nämä em. tavoitteet toteutuivat. Tavoit-
teena oli myös kaatopaikalle sijoitetun jätteen 
määrän aleneminen 2500 tonniin. Toteutuma oli 
selvästi parempi eli 967 tonnia. Tavoitteena oli 
myös jätehuollon toimiminen osana alue- 
taloutta. Tämän toteutumisesta ei tilinpäätök-
sessä ole tietoa.

Liikelaitos ei yltänyt taloudellisena tavoitteena 
olleeseen 330.830 euron liikeylijäämään. Tili-
kauden liikeylijäämä oli 290.103 euroa. Perus-
pääoman korko 70.000 euroa maksettiin kau-
pungille.

4. Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan in-
vestoinnit viimeistään 2017. Käyttökateprosentti 
53  % ja käyttökatteen osuus nettoinvestoinneis-
ta 86,5 prosenttia. Käyttökateprosentti oli 56,5 
%, joten tavoite toteutui. Tavoite käyttökatteen 
osuudesta nettoinvestointeihin ei aivan toteutu-
nut (85,1 %).

Liikelaitoksen budjetoitu liikeylijäämä oli 
1.103.110 euroa, minkä liikelaitos toteutuneella 
liikeylijäämällä (2.066.928 euroa) ylitti selvästi. 
Peruspääoman korko kaupungille 340.000 euroa 
maksettiin.

Laitoksen oma tavoite 15 %:n hukkavesiprosen-
tista ei toteutunut kuten ao. kaaviosta käy ilmi.

Taseyksiköt

Ruokapalvelut -taseyksikön liikeylijäämä oli 
274.748 euroa, mikä oli selkeästi budjetoitua 
(6.356 euroa) parempi tulos. Kaikkien ateria-
tyyppien hinnat laskivat vuonna 2016. Elintarvi-
kehankinnat keskitettiin KL-Kuntahankintojen 
puitesopimukseen. Sähköinen laskutusaineiston 
siirtoa tilausjärjestelmästä kirjanpitojärjestel-
mään valmisteltiin ja otetaan käyttöön vuoden 
2017 alusta.

Puhtauspalvelut -taseyksikön taloudelliset ta-
voitteet toteutuivat hyvin. Tilikauden liikeylijää-
mä oli 430.511 euroa kun budjetissa oli varau-
duttu 0 euron liikeylijäämään. Säästöä saatiin 
mm. palveluiden ostossa sekä henkilöstöme-
noissa. Ostopalvelukohteita on uudelleenkilpai-
lutettu. Eläkkeelle siirtyi 10 laitoshuoltajaa. 
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Pienvenesatamat -taseyksikkö pääsi positiivi-
seen tulokseen vuonna 2016: liikeylijäämä oli 
6.707 euroa (budjetoitu tulos -13.130). Inves-
toinnit vuonna 2016 olivat 42.933 euroa (toteu-
tumisprosentti 28.6 % budjetoidusta) Suvitien 
rakentamisaikataulusta johtuen. Peruspääoman 
korko 15.000 euroa on maksettu kaupungille.

Winnova/SAMK -taseyksikön tulostavoite oli 
177.310 euroa. Taseyksikön liikeylijäämä oli 
297.133 euroa, joten tulostavoite täyttyi. Hyvän 
tuloksen takana oli kaupungin tuen kaksinker-
taistaminen 691.865 euroon, millä varauduttiin 
taseyksikön yhtiöittämiseen. Satamakatu 19 C:n 
peruskorjaus käynnistyi 2016 ja vuonna 2016 
siihen kului 2,6 M€. Työ valmistuu 2017.

Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt

Konserniohjaussäännön mukaan konserniyhtei-
söjen tulee pyytäessä antaa, Rauman kaupungin 
talouspalvelut -yksikön antaman ohjeistuksen 
mukaisesti, kaikki tarvittavat tiedot, jotka Rau-
man kaupunki tarvitsee konsernitilinpäätöksen 
laatimiseksi lakien ja muiden pakottavien ja sitä 
velvoittavien säädösten mukaisesti. Rauman 
kaupungin tilinpäätöksessä on esitetty kon-
sernin toiminta ja talous, konsernin toiminnan 
ohjaus, olennaiset konsernia koskevat tapahtu-
mat, arvio konsernin todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä sekä selonteko konsernivalvonnan 
järjestämisestä. Tilinpäätöksessä on konsernin 
tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. 

Rauman Energia Oy

Yhtiön liikevaihto oli 26,3 M€ (2015, 23,2 M€) ja 
liikevoitto 6,0 M€. Tilikauden tulokseksi rahoi-
tuskulujen, tilinpäätössiirtojen ja verojen jäl-
keen tuli +3,6 M€ (2015, -0,5 M€) ja sijoitetun 
pääoman tuotoksi 8,0 %(2015, 2,6 %). Kaikki 
liiketoiminnot paransivat tulostaan.

Rauman Energia Oy:n konsernitavoitteena kau-
punginvaltuustolle olivat mm. seuraavat tavoit-
teet:

1. Kaupungin kunnallistekniikan kanssa laa-
dittavat ja toteutettavat työohjelmat. Erillisiä 
työohjelmia ei ole laadittu, mutta kunnallistek-
niikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen 
hankkeita on koordinoitu ja toteutettu yhteis-
työssä ja osittain myös yhteishankkeina.

2. Osallistuminen aktiivisesti elinkeinohankkei-

den selvityksiin energianjakelun ja kaukolämmön 
näkökulmasta. Yhtiö on osallistunut aktiivisesti 
yrityspalvelu -työryhmän toimintaan.

3. Kilpailukykyinen hinnoittelu; tavoitetaso 
lämmön hinnassa oli sijoittuminen alimmaiseen 
kvartaaliin siten, että vertailuyhtiöistä alle 10 % 
on edullisempia. Tämä toteutui, kun kaukoläm-
mössä Rauman Energia Oy:tä edullisempia oli 
yhtiöistä vain 7 %. Vastaavasti sähkön siirrossa 
oli tavoitetaso olla alle maan keskiarvon siten, 
että vertailuyhtiöistä alle 25 % on edullisem-
pia, mikä myös toteutui, kun yhtiöistä vain 23 % 
olivat halvempia. 

4. Luotettava energian toimintavarmuus oli 
tavoitteena. Tavoite keskimääräisestä keskey-
tysajasta/asiakas/vuosi oli sähkönsiirrossa 50 
minuuttia/asiakas/vuosi ja kaukolämmössä 5 
minuuttia/asiakas/vuosi. Toteutuma sähkön-
siirrossa oli 12 minuuttia/asiakas ja kaukoläm-
mössä 13 min/asiakas, joten toimitusvarmuus-
tavoite toteutui sähkönsiirron osalta mutta ei 
kaukolämmön osalta.

5. Tavoitetasona uusiutuvien energialähtei-
den osuudessa sähkön tuotannossa oli 75 % ja 
lämmön tuotannossa 80 %. Sähkön tuotannossa 
tavoite toteutui, sillä uusiutuvien energialähtei-
den osuus oli 78 %. Myös lämmön tuotannossa 
tavoite toteutui uusiutuvien energialähteiden 
käytön ollessa 87 %.

6. Talouden osalta tavoitteina oli yhtiön liike-
voiton kasvattaminen, mikä toteutui liikevoiton 
ollessa 6,0 M€ (2015,1,9 M€). Omistajatuloutus 
Rauman kaupungille lainojen korkojen ja lyhen-
nysten muodossa oli talousarvion mukaisesti 
2,05 M€. Sähkö- ja lämpöverkkoinvestoinneissa 
tavoitteena oli yli 100 %:n suhde suunnitelman 
mukaisin poistoihin, tämä toteutui 207 %.

Rauman Satama Oy

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 11,0 M€, kun 
budjetti oli 11,3 M€.

Liikevoitto oli 2,9 M€ (2015, 3,0 M€) ja tilikauden 
tulokseksi tilinpäätössiirtojen, rahoituskulujen 
ja verojen jälkeen tuli 1,6 M€. 

Yhtiö on osallistunut säännöllisesti yrityspalve-
lutyöryhmän kokouksiin ja hankkeiden suunnit-
teluun.

Rauman Satama Oy on tilikaudella maksanut 
vuokra-alueistaan vuokraa Rauman kaupungille 
988.728 euroa. Lainan korot Rauman kaupungil-
le olivat 541.667 euroa. Kiinteistöveroa Rauman 
Satama Oy maksoi 52.610 euroa. Lisäksi sata-
maliikelaitoksen yli 5 vuoden vuokrasopimukset 
jäivät Rauman kaupungille, jolle niistä on vuo-
sittain noin 2,2 M€:n vuokratulot.

Satamalla on käynnissä kaksi suurinvestointia 
eli konttisataman laajennus sekä väylän syven-
nys, joista sataman osuus laiturimuutoksineen 
on noin 35 M€. 

Kaupungin vuoden 2016 talousarviossa oli Rau-
man Satama Oy:lle esitetty eri tunnusluvuille 
tavoitetasoja, joita ei kaupungin tilinpäätökses-
sä ole kuitenkaan esitetty tai kommentoitu.

Rauman Asunnot Oy

Yhtiön asuntojen käyttöasteena oli 97,5 %, mikä 
ylitti tavoitteena olleen 96 %. Käyttöaste on 
erittäin hyvä. Tavoitteena oli myös, että vuokra-
laisten vaihtuvuus on 20 %; myös tämä tavoite 
toteutui vaihtuvuuden ollessa juuri 20 %.

Yhtiön hoitokulut olivat vuonna 2016 1.569.249 
euroa, mikä on noin 2 % vähemmän kuin vuon-
na 2015. Kiinteistöjen vuokrat ylittivät ylläpito- 
ja pääomakustannukset 185.200 € (tavoite oli 
100.000€), joten myös tämä tavoite toteutui.

Suurin investointi on Monnankatu 16 peruskor-
jaus (1,7 M€) vuosina 2016 – 2017.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:llä oli 
vuokratilojen kokonaiskäyttöaste 95 %( 2015, 82 
%).

Alueella on tällä hetkellä noin 35 yritystä (tavoi-
te 2015 26 yritystä).

Yhtiön taloustavoitteena oli yhtiön liikevaihdon 
kasvattaminen 10,9 %; toteutumana oli 48 %:n 
kasvu, tulostavoite oli 149.000 €, mistä jäätiin 
jälkeen tuloksen oltua 55.000 €.

Kaupunki myönsi yhtiölle irtaimiston myynnistä 
saatua 518.000 € kunnossapidon perusparan-
nusinvestointeihin. Tästä summasta siirrettiin 
vuodelle 2017 150.000 €. 

5. YHTEENVETO

+ Hallintokunnat toteuttivat hyvin 98 %.n käyt-
tömenotavoitetta sekä saavuttivat 2,5 miljoonan 
euron vuosisäästövelvoitteen. 
+ Kaupungin toimintakate oli talousarviota 4,9 
miljoonaa euroa parempi ja 2,4 vuosisäästövel-
voitetta parempi.
+ Uusia toimintatapoja on kehitetty kiitettävästi 
eri hallintokunnissa.
+ Palvelu- ja hoitotakuuaikojen noudattaminen 
on parantunut sosiaali- ja terveystoimessa.

- Kotihoidon resurssit eivät kasva lisääntyneen 
tarpeen tahdissa.
- Päätöksenteko kiinteistöjen kohtaloista tak-
kuilee.
- Mahdollisten sairaiden rakennusten määrä on 
huolestuttavan suuri.
- Hukkavesiprosentti pysyy korkeana.
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