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RAUMAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

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 2017 kuuluneet seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset vara-
jäsenet:

Jäsen      Varajäsen

Seppo Numminen, puheenjohtaja  Kari Välimäki
Tomi Vainio, varapuheenjohtaja  Sami Laine 
Raija Banerjee    Aleksi Reini 
Keijo Jalonen     Arto Tarvainen
Marika Leppänen    Anne Sieviläinen
Hanna Selkämö    Katriina Lehtinen
Reijo Siivonen    Ville-Pekka Rouhiainen 
Irma Suonpää    Marja-Leena Marttinen
Carita Vainio     Reija Koivisto
    
    
Lautakunnan esittelijänä on toiminut kaupunginreviisori Arto Suomela ja sihteerinä tarkastussih-
teeri Katja Takalo.

Kaupungin tilintarkastuksesta on vastannut Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana 
JHT, KHT Pasi Leppänen ja 27.3.2018 alkaen JHT, KHT Benita Öling.

Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori tarkastussäännön mukaisesti.

Lautakunta on pitänyt tilikautta 2017 koskevia kokouksia yhteensä 16 kertaa. Lautakunta osallistui 
5.3.2017 järjestetylle valtuuston arviointipäivälle, jonka tavoitteena oli kuulla hallintokunnittain 
ja liikelaitoksittain vuoden 2017 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kannalta 
merkittävimmät ja olennaisimmat asiat. Lautakunta osallistui myös teknisen valiokunnan inves-
tointikohteiden tutustumiskierrokseen 15.9.2017.
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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 arviointikertomukses-
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.

Eturivi vasemmalta oikealle: Katja Takalo (tarkastussihteeri), Marika Leppänen, Carita Vainio, Raija Banerjee. 
Keskirivissä vasemmalta oikealle: Irma Suonpää, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen.
Takarivissä vasemmalta oikealle: Seppo Numminen (puheenjohtaja), Keijo Jalonen, Sami Laine (varajäsen), 
Arto Suomela (kaupunginreviisori). Kuvasta puuttuu Tomi Vainio (varapuheenjohtaja)
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3. VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS

3.1 Vuoden 2016 arviointikertomuksen käsittely

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.5.2017 vuoden 2016 arviointikertomusta ja päätti 
kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat.

Kaupunginhallitus päätti 29.5.2017 merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2016 tietoonsa saatetuk-
si ja lähettää sen lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kullekin omalta osaltaan. 
Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa lauta-
kuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin lautakunnan tulee esittää siitä silti oma lau-
suntonsa. Lausunnot tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään elokuun loppuun mennessä 2017. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.9.2017 merkitä saadut lausunnot tiedoksi ja lähettää ne 
kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi lausunnot tiedoksi 25.9.2017.

Arviointikertomus 2016

Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin tulee 
viipymättä selvittää mahdollisuuksia lisätä vuok-
ra-asuntojen tarjontaa joko kaupungin itsensä tai 
muiden toimijoiden toimesta.

Tarkastuslautakunta katsookin, että kaupungin tulisi 
pikaisesti selvittää, onko mahdollista kaupungin 
toimin edistää hissien rakentamista hissittömiin 
taloihin.

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

”lastensuojelu on ylittänyt talousarvionsa kaikkina 
tarkasteltavana olleena viitenä vuonna. Voidaankin 
kysyä jälleen kerran, onko budjetointi lastensuojelun 
osalta ollut realistista?”

Kun vanhuspalvelujen tavoitteena on siirtyä kal-
liimmasta sairaalahoidosta kevyempään palveluun 
kuten kotihoitoon, on syytä erityisesti pitää huolta 
riittävästä resurssitasosta tarpeellisen ja ihmisarvon 
mukaisen palvelutason saavuttamiseksi kotihoidos-
sa. Tarkastuslautakunta katsookin, että kotihoitoon 
tulee antaa tarpeeksi henkilökuntaa laadukkaan 
palvelun turvaamiseksi.

Toimenpiteet 2017

Papinpellon alueelle on yksityisten toimijoiden 
toimesta lähdössä liikkeelle useita vuokratalon ra-
kentamishankkeita. Kaupunginvaltuusto myöntänyt 
lisämäärärahan alueen kunnallistekniikan rakenta-
miseen ja ao. työt ovat parhaillaan meneillään.

Ei merkittäviä toimenpiteitä.

Koko kaupunkikonsernin uusi riskienhallintasuunni-
telma on tekeillä.

Vuonna 2017 lastensuojelu ylitti jälleen alkuperäi-
set budjetoidut kulunsa, tällä kertaa 1,2 miljoonalla 
eurolla.

Kotihoitoon saatiin vuonna 2017 14 uutta lähihoi-
tajaa, Kotihoidon käyntimäärät kasvoivat 22.000 
käyntiä vuonna 2017,

3.2 Vuoden 2016 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet 
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Puheterapian palvelutarjonta on parantunut, mutta 
ei ole vieläkään hyvällä tasolla. Erityisesti puhetera-
pian terapiajonoaikaa tulisi saada lyhennettyä.

Kuten hallintokuntakin tilinpäätöksessä toteaa, on 
palvelujen kysyntä suurta kaupungin pohjoisissa 
osissa ja tilat ovat täynnä ja ahtaat. Samaan aikaan 
eteläisissä osissa on vähän oppilaita. Tarkastus-
lautakunta pitääkin tärkeänä, että suunniteltava 
Pohjoiskehän koulu toteutetaan riittävän suurena ja 
monisarjaisena eli että koulussa on heti tarpeeksi 
rinnakkaisluokkia eri ikäryhmille. Tarkastuslauta-
kunta katsoo lisäksi myös, että on syytä selvittää 
myös oppilaskuljetusten mahdollisuutta sellaisiin 
kouluihin, joissa on käyttämätöntä kapasiteettia.

Tarkastuslautakunta katsoo, että Uotilan alakoulun 
purkamisesta tulee tehdä päätös mahdollisimman 
pikaisesti ja päättää samalla uuden koulun rakenta-
misesta esim. puretun yläkoulun paikalle. Alakoulun 
tyhjänä pitämisestä ja väistötiloista on jatkuvaa 
kustannusta ja jo Uotilan kylän elinvoimaisuuden 
säilyttäminen edellyttää uuden koulun rakentamista. 
Uuden koulun myötä myös Uotilan olemassa olevien 
omakotitalojen tonttien kysyntä voisi elpyä.

Tarkastuslautakunta toteaa nuorten työpajalla 
tehtävän arvokasta työtä ja toivoo myös, että myös 
jatkossa panostetaan toimintaan tarpeeseen nähden 
riittävästi.

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

Puheterapiajonossa olevien asiakkaiden määrä on 
kasvanut yhdeksästä yhteentoista; jonotusaika on 
laskenut yhdeksästä kuukaudesta seitsemään kuu-
kauteen.

Koulu toteutetaan kolmisarjaisena.
Lapin ja Kortelan kouluissa oli vuonna 2017 yksi 
koululuokka tyhjillään, mutta vuonna 2017 totesi 
kasvatus- ja opetuslautakunta, että oppilaskuljet-
taminen ei ole järkevää eikä yhdenvertaisuuden 
perusteella oikeudenmukaista.

Uotilan alakoulun purkupäätös on tekemättä.

Sivistysvaliokunnan lausunnon mukaan nuorten työ-
pajatoiminnan turvaamiseksi nykyisessä laajuudes-
sa on tärkeä saada hankerahoituksella palkattuja 
työntekijöitä vakinaistettua. Määräaikaisten valmen-
tajien vakinaistaminen tuo pysyvyyttä henkilökun-
taan ja antaa paremmat mahdollisuudet toiminnan 
hallitulle sopeuttamiselle ja kehittämiselle jatkuvas-
ti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen uimahallin 
hankesuunnittelun ohjauksesta eli uuden uimahallin 
rakentamisesta, KH 316 §, 29.5.2017 tarkoitukse-
na, että uuden uimahallin rakentaminen käynnistyy 
loppuvuodesta 2019.
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4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLIS-
TEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

4.1 Yleistä hallinnosta ja taloudesta 

Uusi organisaatio otettiin käyttöön 1.6.2017 
alkaen. Organisaatiossa siirryttiin viidestä 
virastosta neljään toimialaan. Tavoitteena oli 
johtamisen selkeyttäminen, byrokratian vähen-
täminen, asiakaslähtöisyys ja oma-aloitteisuus. 
Tarkastuslautakunta toteaa, että organisaa-
tiomuutos keskellä vuotta on hankaloittanut 
toiminnan ja talouden seurantaa ja tehnyt 
osaltaan tilinpäätöksestä vaikealukuisemman. 
Jatkossa tuleekin harkita vastaavien muutos-
ten ajankohtia tarkemmin. Tilinpäätöksessä ja 
varsinkin sen täydennysosassa on paljon pääl-
lekkäistä tietoa johtuen osin em. organisaatio-
uudistuksesta. Tilinpäätöstä ja sen täydennys-
osaa tulee kehittää tältä osin.

Kaupungin tuloslaskelman (sisältää peruskau-
pungin, taseyksiköt ja liikelaitokset) mukaan 
vuoden 2017 tilikauden tulos oli noin 12,5 M€ 
ylijäämäinen (vuonna 2016 +8,3 M€). 

Toimintakulut olivat 267,4 M€, jossa vähennystä 
edelliseen vuoteen oli 2,1 % ja toimintatuotot 
51,6 M€ (vähennystä 7,8 %). Kaupungin toimin-
takate oli -200,2 M€ (-195,2 M€ vuonna 2016), 
Toimintakate osoittaa kuinka paljon verorahoi-
tuksella (verot ja valtionosuudet yhteensä) jää 
katettavaksi. 

Verorahoitusta kertyi 228,1 M€, josta verotuloja 
oli 181,8 M€(vuonna 2016 172,2 M€) ja val-
tionosuuksia 46,3 M€ (vuonna 2016 49,1 M€). 
Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 3,2 M€ (23,1 
M€). Kunnan tulovero (150,7 M€) lisääntyi 5,4 
M€. Kiinteistöveroa tilitettiin 8,1 M€ 
(vuonna 2016 7,0 M€). 

Kaupungin rahoitustuotot olivat 3 M€; jossa 
kasvua 1,2 M€ vuoteen 2016 verrattuna.
Tuloslaskelman vuosikate oli 31 M€ (vuonna 
2016 28 M€). Poistot olivat 18,5 M€ (vuonna 
2016 19,7 M€).

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat vuo-
denvaihteessa 14,7 M€ (vuonna 2016 17 M€), 
rahoitusarvopaperit 3,3 M€ (vuonna 2016 3,0 
M€) ja saamiset 14,2 M€ (vuonna 2016 14,5 
M€).

Talousarviolainoja oli 31.12.2017 jäljellä 11,5 M€ 

eli 290 euroa/asukas. 

Kaupungin oma pääoma oli 287,4 M€ (vuon-
na 2016 276,8 M€) ja vieras pääoma 51,4 M€ 
(vuonna 2016 54,9 M€).

Taseen kertynyttä ylijäämää on vuoden 2017 
tilikauden tuloksen, 12,5 M€ ylijäämäkirjauksen 
jälkeen 123 M€ (113 M€). Edellisten tilikausien 
yli-/alijäämään on tehty vähennys 1.959.121 
euroa. Tämä johtuu siitä, että Winnova/SAMK 
-taseyksikön toiminnan yhtiöittämisen selvi-
tysten yhteydessä kävi ilmi, että vuosina 2012 - 
2016 Winnovalta/Länsirannikon Koulutus Oy:ltä 
perityt vuokratulot olivat sisältäneet ennakkoon 
tulevien vuosien investointeja varten perittyä 
osuutta 1.959.121 euroa.

Taseen kertyneet ylijäämät ovat asukasta koh-
den 3.113 euroa (vuonna 2016 2.848 euroa/asu-
kas).

Rauman kaupunkikonsernin toimintatuotot oli-
vat 171 M€ (175,3 M€ vuonna 2016) ja toiminta-
kulut 346,7 M€ (349,6 M€). Konsernin vuosikate 
oli 53 M€, joka 4,5 M€ parempi kuin vuonna 
2016. Konsernin vuosikate riitti kattamaan pois-
tot (28,5 M€) 185,6 %:sesti.  Konsernin tilikau-
den ylijäämä oli 22 M€. 

Konsernin oma pääoma oli 313 M€ (vuonna 
2016 293,2 M€) ja vieras pääoma 158,9 M€ 
(vuonna 2016 150,1 M€).

Konsernin lainamäärä oli 74,3 M€ eli 1.875 
euroa/asukas (vuonna 2016 69,6 M€ eli 1.757 
euroa/asukas). Konsernin lainamäärä jakaantui 
seuraavasti: asuntoliiketoiminta 39,8 M€, kiin-
teistöjen vuokraus 5,5 M€, satamaliiketoiminta 
6,9 M€, energialiiketoiminta 4,6 M€, meriteolli-
suus 6,2 M€, kuntayhtymät 5,5 M€ ja yritysliike-
toiminta 5,8 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 2017 64,4 %. Hy-
vänä kaupunkikonsernin omavaraisuusasteena 
pidetään yli 50 %:n omavaraisuutta. Vastaavasti 
kaupungin omavaraisuusaste oli 81,9 %. 

Tuloveroprosentti vuonna 2017 oli 20,00 pro-
senttia. Erillistilinpäätösten osalta vesi- ja vie-
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märiliikelaitoksen ylijäämä 1.775.065,99 euroa 
ja jätehuoltoliikelaitoksen ylijäämä 179.867,41 
euroa on kirjattu liikelaitosten taseiden yli-/ali-
jäämätileille. 

Kaupungin (mukaan lukien liikelaitokset) vuo-
den 2017 tuloslaskelman tuloksen ylijäämä 
12.511.059,02 euroa on siirretty taseen omaan 
pääomaan tilikauden yli/alijäämäriville. Vas-
taavasti kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä 
21.958.873 euroa on siirretty taseen omaan pää-
omaan tilikauden yli/alijäämäriville.

4.2 Vuoden 2017 toiminnan strategisten 
painopisteiden toteutuminen

Rauman Tarinassa oli kuusi keskeistä linjanve-
toa eli tavoitetta:

1. Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka!

Rauman kaupunki oli mukana Uuden sukupol-
ven organisaatio (USO) -hankkeessa. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi uuden palveluorganisaa-
tion ja hallintosäännön. Uusi organisaatio ja 
hallintosääntö tulivat voimaan 1.6.2017.
Vuonna 2017 oli Rauman kaupungissa haus-
sa avoimia vakinaisia työpaikkoja yhteensä 82 
kappaletta. Työpaikkaa kohden oli hakijoita 
keskimäärin 19,4 hakijaa (vuonna 2016 23,5 
hakijaa/työpaikka). Lisäksi oli julkisessa haussa 
147 määräaikaista työpaikkaa (hakijoita 13,8/
työpaikka) ja 162 kesätyöpaikkaa (hakijoita 8,7/
työpaikka).

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

Perustettiin asumisneuvoja-hanke, laajennettiin 
ja uudistettiin palvelupiste Pyyrmannin toimin-
taa vanhan kaupungintalon tiloissa. Sähköinen 
palautepalvelu otettiin käyttöön kaikissa toimin-
noissa. 

3. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin 
kunta! 
ja
4. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin 
yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta!

HKScan Oyj:n broilerituotantolaitoksen toiminta 
käynnistyi Lakarin yritysalueella, metsäpoh-
jaisen bioklusterin hankkeista Aqvacomp Oy:n 
tuotantolaitos käynnistyi Metsä Fibre Oy:n sellu-
tehtaan alueella. Suomen Tärpätti Oy:n hanke 

on kehitteillä. Telakka-alueella on jatkettu 
kehittämistoimia. Motonet Oy:n sijoittumisen 
Raumalle mahdollistava kaavamuutos hyväksyt-
tiin loppuvuonna 2017 ja rakentaminen on käyn-
nistynyt tontin louhinnalla vuoden 2018 puolella. 
Pohjoiskehän koulun ja uuden uimahallin ra-
kentamishankkeet etenivät vuonna 2017.PAR-
TY -hanke ja sen Rauman osahanke osaltaan 
vaikuttivat positiivisesti työllisyydenhoitoon ja 
pitkäaikaistyöttömien kuntoutukseen.
Kaupungin väkiluku nousi 22 asukkaalla ja oli 
vuoden 2017 lopussa 39.636 asukasta.

5. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuin-
paikka!

Yrityskehittämiseen on panostettu. Rauma osal-
listuu edelleen myös HINKU-hankkeeseen(= 
hiilineutraalit kunnat).

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

Rauman kaupungin ja liikelaitosten yhteinen 
tilikauden tulos oli 12,5 M€ ylijäämäinen. Vas-
taavasti kaupunkikonsernin tilikauden tulos oli 
22 M€ ylijäämäinen. 

Rauman tuloveroprosentti 20 % oli yli maan 
keskiarvon (19,91 %), mutta lainamäärät/asu-
kas sekä kaupungin (290 €/asukas) että kau-
punkikonsernin (1.762€/asukas) osalta olivat 
huomattavasti pienemmät kuin koko maassa 
keskimäärin (vuonna 2016 kunnat ja liikelaitok-
set 2.933 €/asukas ja kuntakonsernit 6.148€/
asukas).

4.3  Rauman kaupungin valtuustoryh-
mien yhteisen valtuustosopimuksen 
vuosille 2014–2017 toteutuminen vuonna 
2017

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-
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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 19,94 %.

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. Toteu-
tui, sillä Rauman työttömyysaste oli 10,3 % koko 
maan työttömyysasteen ollessa 11,2 %.

Elinkeinorakenne monipuolistuu. Uusia hank-
keita on edelleen käynnissä.

Muuttoliike kääntyy positiiviseksi. Toteutui, sillä 
muuttovoitto vuonna 2016 oli +22 asukasta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 uuden 
kaupunkistrategian. Se on päivitetty versio en-
simmäisestä Rauman Tarinasta. Uusi strategia 
astui voimaan heti kaupunginvaltuuston päätök-
sestä.

4.4 Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutuminen

Konsernihallinto

Asumisneuvoja -hanke käynnistettiin, palve-
lupiste Pyyrmannin tiloja laajennettiin entisiin 
Kauppakamarin vuokratiloihin vanhalla kaupun-
gintalolla ja tiloissa toimivat yleisen palvelu- ja 
matkailuneuvonnan lisäksi nykyisin myös kiin-
teistöjen isännöinti, varhaiskasvatuksen palve-
luneuvonta ja pysäköinnintarkastajat.

Useita eri yritystoimintahankkeita edistettiin 
kaupungin toimesta.

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetus-
ta(=General Data Protection Regulation, GDPR) 
aletaan soveltamaan kansallisesti 25.5.2018 
alkaen. Muutosta valmistelemaan on nimetty 
työryhmä, jonka suunniteltu aikataulu 1.11.2017 
– 31.5.2018

Kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt 
Pohjoiskehän koulun hanke-esityksen sekä ui-
mahallin hankesuunnittelun ohjausmallin.

Rauman kaupungin tulos oli reilusti ylijäämäi-
nen. Tavoitteena ollut Rauman kuuluminen 
taloutensa puolesta Suomen kuntien top 10:een 
toteutui lähinnä lainakannan vähyyden ja lai-
nanhoitokatteen perusteella. Muilta osin tavoite 
jäi toteutumatta.

Kaupungin ja konsernin tulos on ollut useana 
vuonna budjetoitua selvästi parempi. Tarkastus-
lautakunta katsoo, että kaupungin ja konsernin 
budjetointiin tulee kiinnittää enemmän huo-
miota, jotta uskottavuus talousarviolukuihin 
säilyy jatkossakin. 

Hallintokuntarajat ylittävät ryhmät kuten yri-
tyspalvelujen yhteistyöryhmä, hankinta-foorumi 
sekä viestintätiimi ovat toimineet aktiivisesti.

Vuoden 2017 alussa järjestettiin kuntavaalit 
ja uusi valtuustokausi alkoi poikkeuksellisesti 
1.6.2017.

Rauman kaupungin sijoitustoiminnan peri-
aatteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 
27.11.2017 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä 
nostettiin kuntatodistusohjelman luottolimiittiä 
10 M€:sta 15 M€:oon. Talousohjauksen poikki-
hallinnollinen tiimi aloitti organisaatiouudistuk-
sen yhteydessä. Tiimissä on edustettuna toimi-
alat ja taseyksiköt konsernipalveluiden lisäksi. 

Kaupungin laskujen perintä siirrettiin Taitoa 
Kuntaperintä Oy:n hoidettavaksi. Perinnän 
toimivuuteen ja kustannuksiin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota.

Työllisyyden hoito ylitti toimintakatteensa 
272.338 € ja toimintamenonsa 432.611 €. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi ylitykset kokoukses-
saan 26.3.2018.
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Kokonaistyöttömyys Raumalla vuoden 2017 
lopulla oli 1.900 työnhakijaa (2016 2.553 työnha-
kijaa). Työttömyysaste oli 10,3 % (2016 13,7 %).

Kokonaan työllisyyden hoidon määrärahoilla 
työllistettiin vuonna 2017 177 henkilöä.

Kelalle maksettava työmarkkinatuen mak-
suosuuden pienentäminen oli tavoitteena, mutta 
tavoite ei toteutunut sillä maksuosuus kasvoi n. 
165.000 euroa ja oli kokonaisuudessaan 2,2 M€. 
Kehityssuunta oli koko maassa sama. Suurim-
pana syynä maksuosuuden kasvuun oli yli 300 
päivää työmarkkinatukea saaneiden siirtyminen 
kunnan työmarkkinatuen maksuosuusvastuul-
le. TE-keskus on myös purkanut pitkäaikaisia 
karensseja, mikä on lisännyt painetta mak-
suosuusvastuulle. Rauma oli edelleen mukana 
Party-parempaa työ- ja toimintakykyä -hank-
keessa.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusrekisteri 
otettiin käyttöön ja julkaistiin tarkastuslauta-
kunnan toimesta 2017.

Henkilöstöraportti

Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2017 on 
julkaistu erillään tilinpäätöksestä.

Koko henkilöstömäärä kaupungissa nousi hie-
man vuonna 2017. Vuoden 2017 lopulla kaupun-
gin palveluksessa oli yhteensä 2.967 henkilöä 
(vuonna 2016, 2.900 henkilöä), joista vakinaisia 
2.214 (2016, 2.250), määräaikaisia 692 (2016, 
603), työllistettyjä 61 (2016, 47). Henkilöstömää-
rä kasvoi yhteensä 67 henkilöä.

Vuonna 2017 vakituisen henkilöstön keski-ikä 
oli 48,6 vuotta(vuonna 2016 48,4 vuotta).

Vuonna 2017 kaupungin työntekijöillä oli sai-
raslomapäiviä 44.999, mikä oli 2.509 enemmän 
kuin vuonna 2016 (2016, 42.490 sairaspäivää). 
Tarkastuslautakunta katsoo, että sairasloma-
päivien kasvuun tulee kiinnittää erityistä huo-
miota ja selvittää mahdolliset työhyvinvoinnin 
kipukohdat.

Vuonna 2016 suoritettiin laaja työhyvinvointiky-
sely, jossa Rauman kokonaistulos oli 1-5 astei-
kolla 3,57 vertailukuntien keskiarvon ollessa 
3,61. Uusi kysely on tarkoitus tehdä vuoden 
2018 aikana.

Hakijamäärä työpaikkaa kohden oli keskimäärin 
19,4 hakijaa (2016, 23,5 hakijaa). Korkein hakija-
määrä/työpaikka oli konsernipalveluissa (30,7).

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisiän kasva-
minen taittui vuonna 2017 ja eläkkeelle jäätiin 
keskimäärin 62,9-vuotiaana (2106, 63,5 vuotta).

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jatkossa sote) 
on vuonna 2017 ottanut ikäihmisten palvelu-
torin omaksi toiminnakseen. Palvelutori toimii 
Kaunisjärven vanhainkodin ensimmäisessä 
kerroksessa ja toimintaan kuuluu vapaaehtois-
toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Vanhus-
palveluissa on palveluseteli käytössä tehoste-
tussa palvelu-asumisessa, kotihoidon hoivan 
palveluissa ja omaishoidossa.

Erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tuottami-
seksi on jatkettu ostopalveluna ihotautipolikli-
nikan toimintaa, sydäntautilääkärien konsultaa-
tioita sekä hermoston sähköisiä tutkimuksia. 
Leikkausalin ilta-aikaista vuokraamista on 
jatkettu vuoden 2017 loppuun.

Sosiaalipalveluissa erikoissairaanhoidosta os-
tetaan lähipalveluja. Kuntouttavaa työtoimintaa 
ostetaan kolmannelta sektorilta ja palvelusete-
liä käytetään vammaispalveluissa.

Perustoimeentulo siirtyi Kelan hoidettavak-
si vuoden 2017 alussa. Sosiaalipalvelu hoitaa 
edelleen ennaltaehkäisevää ja täydentävää 
toimeentulotukea.

Terveyspalveluiden hoitohenkilökuntaa on 
koulutettu 2,1 päivää/henkilö vastaavan luvun 
ollessa vanhuspalveluissa on 1,22 päivää/hen-
kilö. Vanhuspalveluiden henkilökunnan koulu-
tukseen tulee jatkossa myös panostaa.
 
Soten taloudelliset tavoitteet epäonnistuivat 
pahoin. Kaupunginvaltuusto myönsi syyskuussa 
2017 valiokunnalle toimintakatteeseen lisä-
määrärahaa 1,7 M€. Valiokunta oli esittänyt 
lisämäärärahaa yhteensä 3,3 M€. Oman toimin-
nan toimintamenot ylittyivät kuitenkin 2,15 M€ 
aikaisemmasta lisämäärärahasta huolimatta. 

Erikoissairaanhoidon toimintakate ylittyi vastaa-
vasti vielä 0,5 M€. Palvelualueista sosiaalipal-
velujen toimintakate ylittyi 1,8 M€, joka koostuu 
lastensuojelun 0,9 M€:n (1,2 M€:n ylitys alkupe-
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Lastensuojelun kustannukset

2011 0,9
2012 1,16
2013 0,5
2014 0,827
2015 0,8
2016 0,8
2017 1,2

Lastensuojelun kustannukset

Ylittyi alkuperäisestä ta:sta 

2011 0,9 milj. euroa
2012 1,16 milj. euroa
2013 0,5 milj. euroa
2014 0,827 milj. euroa
2015 0,8 milj. euroa

0,9 

1,16 

0,5 

0,827 0,8 0,8 

1,2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lastensuojelun kustannusten ylitys alkuper. ta:sta (milj.€)  

Sijoitettuna olevien lasten määrä

2013 154
2014 144
2015 145
2016 148
2017 143

154 

144 
145 

148 

143 

2013 2014 2015 2016 2017

Sijoitettuna olevien lasten määrä 

Tarkastuslautakunta katsoo, että sosiaali- ja terveystoimen budjetointi tulee jatkossa saattaa realistiselle 
tasolle.

Sijoitettujen lasten lukumäärä on pysynyt samassa suuruusluokassa viiden viime vuoden aikana.

räisestä talousarviosta) ja vammaispalveluiden 
1,4 M€:n ylityksistä ja aikuis- ja perhetyön 0,5 
M€:n toimintakatesäästöstä. Lastensuojelun ja 
vammaispalveluiden ylitykset johtuvat lähinnä 
asiakkaille ostetuista hoito- ja asumispalveluis-
ta. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen 
toimintakatesäästö oli 77.722 €. Terveyspalvelut 
-palvelualueen toimintakate ylittyi 393.314 €. 
Vanhuspalvelut -palvelualueen toimintakate-
säästö oli 0,85 M€. Talous- ja hallintopalvelut 
-palvelualueen toimintakate ylittyi varahenkilö-
toiminnan ylitysten takia 0,9 M€.

Soten budjetoinnin epärealistisuudesta kertoo 
esim. se, että sosiaalipalvelut -palvelualueen 
menot kokonaisuudessaan ovat pienemmät kuin 
vuonna 2016 ja toimintakate lähes sama kuin 
vuonna 2016 ja kuitenkin budjetti ylittyi pahoin 
jälleen kerran. Samasta alibudjetoinnista on 
esimerkki myös oheisessa kaaviossa, josta 
voidaan nähdä, että lastensuojelu on ylittänyt 
talousarvionsa kaikkina tarkasteltavana olleena 
seitsemänä vuonna. 
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Vanhuspalvelut,  
ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika

2013 38  yli 3 kk
2014 18 yli 3 kk
2015 36 yli 3 kk
2016 1 yli 3kk 
2017 0

38 

18 

36 

1 0 

2013 2014 2015 2016 2017

Vanhuspalvelut, ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn 
hoitotakuun (<3kk) ylittävien asiakkaiden määrä 

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivatkin sotessa pääosin hyvin. 

Lastensuojelun 7 arkipäivän vireilläolo- ja ratkaisutavoite toteutui 99,8 % ja kolmen kuukauden selvitysaikata-
voite 94,3 %. Em. kolmen kuukauden palvelutakuu selvitysajan osalta tulisi saada 100 % toteutetuksi.

Kotihoitoon saatiin vuonna 2017 14 uutta työntekijää. Ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien määrä 
vähentyi edellisen neljän vuoden aikana, mutta viime vuonna hoitopaikkaa odottavien määrä kääntyi selvään 
nousuun.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn hoitotakuu kuitenkin toteutui viime vuonna ja kaikki pääsivät hoitoon 
hoitotakuun (alle kolme kuukautta) puitteissa.

Vanhuspalvelut, potilaita ilman paikkaa

2013 26
2014 23
2015 11
2016 6
2017 20

26 

23 

11 

6 

20 

2013 2014 2015 2016 2017

Vanhuspalvelut, ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien 
henkilöiden lukumäärä vuodenvaihteessa 
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Suun terveydenhuollossa (hoitotakuu kuusi kuukautta) hoitotakuu toteutui (hammaslääkärin 
vastaanotolle odotusaika oli 69 päivää ja suuhygienistin vastaanotolle 28 päivää).  Perusterveyden-
huollossa (hoitotakuu kolme kuukautta) hoitotakuu toteutui kaikilla osa-alueilla. 

Lääkärin vastaanotolle pääsy kestää kuitenkin keskimäärin 35 vuorokautta, mikä on kohtuutto-
man pitkä aika.

Päivystyksen jonotusaika on korkealla tasolla. Päivystyksen toiminnalliseen kehittämiseen tulee 
edelleen panostaa.

Päivystyksen keskimääräinen jonotusaika

2013 1 h 18 min 1,3
2014 1 h 22 min 1,366
2015 1 h 29 min 1,483
2016 1 h 23 min 1,383
2017 1 h 13 min 1,216

1 h 18 min 1 h 22 min 
1 h 29 min 

1 h 23 min 
1 h 13 min 

2013 2014 2015 2016 2017

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. 

Vammaispalvelussa ei hakemusten käsittelyyn ottoaikojen palvelutakuuaika (7 vrk) toteutunut, vaan ylit-
tyi lainvastaisesti 5,3 % asiakkaan osalta. Oheisesta kaaviosta käy ilmi, että palvelutakuu ei ole toteutunut 
viimeisen viiden vuoden aikana.

Vammaispalvelujen palvelutakuun toteutuminen

Vammaispalvelujen palvelutakuu toteutunut
2012 78,0 prosenttisesti
2013 87,4 prosenttisesti
2014 82,1 prosenttisesti
2015 98,3 prosenttisesti
2016 93,1 prosenttisesti
2017 94,7 prosenttisesti

78,0 
87,4 82,1 

98,3 93,1 94,7 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Palvelutakuun toteutuminen vammaispalveluissa (%) 
 

Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen ja tukitoimien 
tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä. 
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Puheterapian palvelutarjonta on hieman parantunut, mutta ei ole vieläkään hyvällä tasolla. 

Erityisesti puheterapian terapiajonoaikaa tulisi saada edelleen lyhennettyä.

Puheterapian tutkimusjonotilanne
2013 110 13 kk
2014 85 9 kk
2015 17 2 kk
2016 19 2 kk
2017 16 2 kk

Puheterapian terapiajonotilanne
2013 51 12 kk
2014 49 8 kk
2015 43 9 kk
2016 9 9 kk
2017 11 7 kk

110 

85 

17 19 16 
13 kk 9 kk 

2 kk 2 kk 2 

2013 2014 2015 2016 2017

Puheterapian tutkimusjonotilanne 

Asiakkaiden määrä

Aika

51 49 
43 

9 11 12 kk 
8 kk 9 kk 9 kk 7 kk 

2013 2014 2015 2016 2017

Puheterapian terapiajonotilanne 

Asiakkaiden määrä

Aika

Puheterapian tutkimusjonotilanne
2013 110 13 kk
2014 85 9 kk
2015 17 2 kk
2016 19 2 kk
2017 16 2 kk

Puheterapian terapiajonotilanne
2013 51 12 kk
2014 49 8 kk
2015 43 9 kk
2016 9 9 kk
2017 11 7 kk

110 

85 

17 19 16 
13 kk 9 kk 

2 kk 2 kk 2 

2013 2014 2015 2016 2017

Puheterapian tutkimusjonotilanne 

Asiakkaiden määrä

Aika

51 49 
43 

9 11 12 kk 
8 kk 9 kk 9 kk 7 kk 

2013 2014 2015 2016 2017

Puheterapian terapiajonotilanne 

Asiakkaiden määrä

Aika

Satadiag Oy:n laboratoriopalvelut Rauman Aluesairaalassa toimivat kiitettävästi.

Erikoissairaanhoidon palvelutakuu toteutui hyvin; silmäsairauksissa oli kuitenkin sairaanhoitopii-
rin alueella 22 potilasta, jotka olivat joutuneet odottamaan leikkausta yli kuusi kuukautta.

Sote-uudistus tuo mukanaan paljon haasteita Rauman sote-palvelujen paikkakunnalla säilymisen 
osalta. Edunvalvontaa tulee asian suhteen hoitaa riittävän tehokkaasti.
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Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunnan kokonaistoimintamenot 
toteutuivat 99,3 % ja toimintakate oli 98,7 % 
verrattuna muutettuun talousarvioon. Opetus- 
ja nuorisopalvelut palvelualueen toimintakate 
ylittyi 69.825 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi 
em. ylityksen 19.3.2018.

Lasten varhaiskasvatuksen suunnitelma (VASU) 
valmistui ja otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen. 
1.8.2017 otettiin käyttöön varhaiskasvatuslain 
mukainen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden 
rajaaminen 20 tuntiin viikossa.

Erityisen tuen tarvitsevien lasten määrä on var-
haiskasvatuksessa lisääntynyt ja avustajatarve 
kasvanut samassa suhteessa.

Kulttuuripalvelut koordinoi kansallisen vete-
raanipäivän ohjelmaa ja organisoi Suomi 100 ja 
Rauma 575 -tapahtumia.

Museopäivät järjestettiin Raumalla 8.-10.5.2017.

Peruskoulujen oppilasmäärä kasvoi hieman 
ja oli 3.228 (vuonna 2016 3.181). Koululaisten 
iltapäivätoimintaan osallistui 520 lasta ja kesä-
toimintaan 332 lasta. Lukiossa oli oppilaita 672 
opiskelijaa. Lukion keskeyttäneiden lukumäärä 
vuonna 2017 oli edelleen varsin pieni (yhteensä 
22 opiskelijaa).

Lukiossa toteutettiin vuorovaikutuksen kehit-
tämisprojekti työhyvinvointikyselyn tulosten 
seurauksena; koulutus toteutettiin esimies- ja 
työyhteisökoulutuksena.

Erityisen tuen oppilaiden määrä peruskoulussa 
on kasvanut vuosi vuodelta. Nanun kouluun pe-
rustettiin kaksi vaativan erityisen tuen ryhmää. 
Kahden opettajan lisäksi koulunkäyntihenkilös-
tön määrä lisääntyi kymmenellä henkilöllä.

Ammatillista koulutusta hoitavan Länsiran-
nikon Koulutus Oy/ Winnovan keskeytysluvut 
olivat edelleen huomattavan korkeat. Keskey-
tysprosentti vuonna 2017 oli 12,1 %. Suurin 
keskeyttämisprosentti (14,3 %) oli matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalalla. Tarkastuslautakun-
ta on huolissaan ammattiopetuksen laadusta, 
kasvatuksellisesta luonteesta sekä kontakti-
opetuksen vähäisestä määrästä.

Kansalaisopisto on järjestänyt neljätoista suo-

menkielenkurssia, joihin osallistui yhteensä 
198 opiskelijaa.

Rauman kaupunginteatterin katsojamäärä 
ja täyttöaste olivat edelleen korkealla tasolla 
(36.025 katsojaa ja täyttöaste 85 %).

Rauman taidemuseossa oli vuonna 2017 11.324 
kävijää, Rauman merimuseossa 9.567 ja Rau-
man museossa (Marela, Raatihuone, Kirsti ja 
Sammallahdenmäki) 28.254 kävijää.

Kirjaston kävijä- (311.581) ja lainamää-
rät (746.461) laskivat vuodesta 2017 
(399.388/794.811), mutta olivat kuitenkin edel-
leen korkealla tasolla.

Nuorten työpajassa oli mukana yhteensä 195 
nuorta, joista pajajakson jälkeen sijoittui 133 
nuorta. Etsivässä työssä tavoitettiin 186 nuorta. 
Tarkastuslautakunta haluaa korostaa etsivän 
nuorisotyön tärkeyttä syrjäytymisen ehkäise-
misessä.
 
Urheiluseuroja avustettiin yhteensä 142.555 
eurolla ja avustuksen saajia oli 56 kpl.

Musiikkiopiston vuosiviikkotuntimäärä 18.200 
oli hieman suurempi kuin vuonna 2016(17.885 
tuntia). Oppilasmäärä oli 779 (766 vuonna 2016). 
Vastaavasti kansalaisopiston opetustunnit olivat 
yhteensä 14.744 (vuonna 2016 16.288 tuntia), 
opiskelijoita oli 5.001 (vuonna 2016 5.214 opis-
kelijaa) ja kurssilaisia 11.596 (vuonna 2016 
10.859 kurssilaista). Vuoden 2017 alusta Eurajo-
en kunta irtisanoi sopimuksen Rauman kansa-
laisopiston kanssa.

Tekninen valiokunta

Teknisen valiokunnan valtuustoon nähden sitovis-
sa määrärahoissa tuli toimintakatteessa 991.948 
euron ja toimintamenoissa 396.647 euron ylitys, 
mitkä kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.3.2018. 
Palvelualueilla talouden ja hallinnon toimintakate 
ylittyi 17.315 euroa, tilapalvelujen toimintakate 
ylittyi 587.634 euroa ja aluepalvelujen toimintakate 
ylittyi 650.109 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi 
palvelualueiden ylitykset 19.3.2018.

Ylityksiin olivat syynä mm. aluepalvelujen lasku-
tustuntien pieneneminen, tilapalvelujen kunnos-
sapitokulut ja väistötilavuokrat sekä vuokraamat-
tomien tilojen ylläpitokulut.
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Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2016 arvioin-
tikertomuksessaan, että ”Kaupungin kouluverk-
koon liittyvä virkamiesvalmistelu ja päätöksenteko 
on ollut luvattoman hidasta ja sekavaa. Koulujen 
sekä opistojen (kansalaisopisto, musiikkiopisto ja 
kuvataidekoulu) toimipaikat on päätettävä pikai-
sesti ja saatava nykyinen jatkuva epävarmuus tila-
kysymyksissä ratkaistua. Pohjoisen alueen uuden 
koulun suunnittelu ja rakentaminen on aloitettava 
pikaisesti.”  Asia on edelleen valitettavasti ajan-
kohtainen. Hj. Nortamon koulu purku on selvä, 
vaikkakin purkupäätös on tällä hetkellä vielä te-
kemättä, mutta Nanun koulun tilanne on edelleen 
epäselvä. Uotilan alakoulun purkamispäätös on 
tekemättä ja Ankkuripuiston kohtalo jatkossa on 
epäselvä.

Tarkastuslautakunta katsoo, että kiinteistöjen 
kohtalosta tulee kyetä päättämään nykyistä 
nopeammin ja systemaattisemmin. Uotilan ala-
koulun ja HJ. Nortamon koulun lopullisista pur-
kamisista tulee tehdä päätös mahdollisimman 
pikaisesti ja että myös Ankkurinpuiston koulun 
(musiikkiopisto) tulevasta kohtalosta tulee päät-
tää viipymättä. 

Kaupungin sisäilmaongelmaisten opetuskiin-
teistöjen määrä on lisääntynyt huolestuttavasti 
ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseen tuleekin 
panostaa riittävästi ja nopeasti.

Talotoimen investointikohteista suurimpia olivat 
Otan monitoimihalli (2,1 M€), ja vanhojen raken-
nusten muutostyöt (0,9 M€). 

Naulan työkeskus -hanke Kaivopuistossa on 
toteutunut erittäin hitaasti.

Karin alueen julkisten rakennusten rakennus-
hankkeissa tulee varata pysäköintiin riittävästi 
tilaa. 

Kunnallistekniikan investointikohteista suurimmat 
olivat peruskunnostusohjelma (1,0 M€), ulkova-
laistusverkko (0,9 M€), Fåfängan alueen kehittä-
minen (0,7 M€) ja Aittakarinkadun liikenneympyrä 
(0,5 M€).

Tarkastuslautakunta katsoo, että kunnallistek-
niikan kohteiden suunnittelua ja aikataulutusta 
tulee parantaa, jotta vältytään jatkossa uusista 
Monnankadun peruskunnostuksen kaltaisista 
iäisyystyömaista.

Teknisen valiokunnan irtaimen omaisuuden inves-

tointeihin käytettiin 0,4 M€.

Winnova/SAMK-taseyksikön toiminta siirrettiin 
Rauman kaupungin kokonaan omistamalle Rau-
man Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle 1.3.2017 lukien. 
Kiinteistöyhtiö vastaa mm. toisen ja ylemmän 
asteen oppilaitosten tarvitsemasta tilatarpeesta ja 
tilojen vuokrauksesta. 

Kaupungin kunnossapitämien katujen ja teiden 
pituus vuoden 2017 lopussa oli 277 km (vuonna 
2017 274 km). Vastaavasti kevyenliikenteen väyliä 
oli 106 km(2016 104 km).

Yritystontteja vuokrattiin vuonna 2017 13 (vuonna 
2016 viisi tonttia). Vapaana oli vuoden 2017 aikana 
yhteensä 21 yritystonttia. Raumalla oli siis selvää 
yritystonttien kysynnän elpymistä. Asuntotontteja 
luovutettiin yhteensä 28 (vuonna 2016 25 tonttia).

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupien määrä 
(429 kpl) laski selvästi (vuonna 2016 567 kpl).

Kaavoitusjaosto

Uotilassa on runsaasti tarjolla omakotitalotont-
teja. Näiden tonttien kysynnän lisäämiseksi tulisi 
selvittää, onko mahdollista kaavaa muuttamalla 
tehdä mahdolliseksi yksikerroksisten omakotita-
lojen rakentaminen ja sitä kautta lisätä tonttien 
kysyntää.
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Liikelaitokset

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

1. Veden ja jäteveden hinta sijoittuu vesilaitos-
yhdistyksen(VVY) vertailussa ylimpään neljän-
nekseen. Toteutui.
2. Veden laatu paranee asiakastyytyväiskyse-
lyn perusteella. Asiakastyytyväiskysely on joka 
toinen vuosi, seuraavan kerran 2018.
3. Jäteveden kuormittavuuden lupaehdot täytty-
vät. Tavoite on toteutunut.
4. Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan 
investoinnit viimeistään 2017. Tavoite käyttö-
katteen osuudesta nettoinvestointeihin toteutui 
116,3 %.

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 500 tonniin. Toteutuma oli 
selvästi parempi eli 249 tonnia. Tavoitteena oli 
myös jätehuollon toimiminen osana aluetalo-
utta. Tämän toteutumisesta ei tilinpäätöksessä 
ole tietoa.

Liikelaitos ei yltänyt taloudellisena tavoitteena 
olleeseen 366.848 euron liikeylijäämään. Tili-
kauden liikeylijäämä oli 179.867 euroa. Perus-
pääoman korko 70.000 euroa maksettiin kau-
pungille. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 
11,3.

Liikelaitoksen budjetoitu liikeylijäämä oli 
927.786 euroa, minkä liikelaitos toteutuneella 
liikeylijäämällä (1.775.066 euroa) ylitti selvästi. 
Peruspääoman korko kaupungille 340.000 euroa 
maksettiin. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 
oli 5,9.

Laitoksen hukkavesiprosentti parani 25 %:sta 
20 %:iin. Laitoksen oma tavoite 15 %:n hukkave-
siprosentista ei kuitenkaan toteutunut kuten ao. 
kaaviosta käy ilmi.

Vesi-ja viemärilaitoksen investoinneista suurim-
mat olivat Lakarin alue (2,3 M€), peruskunnos-
tusohjelma 1,5 (M€) ja jäteveden puhdistamo 
(0,5 M€).

Taseyksiköt

Ruokapalvelut-taseyksikön liikeylijäämä oli 
183.335 euroa, mikä oli selkeästi budjetoitua 
(+31.674) parempi tulos. Koulu- ja päivähoito-
lounaiden hinnat laskivat vuonna 2017. Elintar-
vikehankinnat on keskitetty KL-Kuntahankin-
tojen puitesopimukseen. Oikean ruokamäärän 
valmistus varmistetaan sähköisellä tilausjär-
jestelmällä ja kiinnittämällä huomiota ruoka-
hävikin määrään; ylijäänyt ruoka on toimitettu 
avustusjärjestölle.

Puhtauspalvelut-taseyksikön tilikauden liikeyli-
jäämä oli 94.544 euroa kun budjettitavoitteena 
oli 102.173 euron liikeylijäämä. Tulokseen vai-
kutti mm. Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toiminnan 
irrottaminen yksikön palvelualueelta ja varhen-
nettujen eläkemaksujen lisääntyminen. Kau-
pungintalokorttelissa on siivouksessa käytetty 
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otsonointiprosessilla tuotettua Aktiivivettä, jolla 
on saatu korvattua siivouskemikaaleja. Uotilan 
koulun ja Otan monitoimisalin siivous hoidettu 
ilman kemikaaleja H2O -tuotteella. Siivottavista 
neliöistä tehdään omana työnä 68 % ja ostettu-
na 32 %.

Pienvenesatamat-taseyksikkö pääsi positii-
viseen tulokseen vuonna 2017: liikeylijäämä 
oli 45.679 euroa (budjetoitu tulos +43.679). 
Investoinnit vuonna 2017 olivat 108.440 euroa 
(toteutumisprosentti 72.3 % budjetoidusta). 
Investoinnit olivat Syväraumanlahden laituri 15 
laajennusosa ja Mantereenpään laituri 3 uusi-
minen. Peruspääoman korko 15.000 euroa on 
maksettu kaupungille. Sähköisen venepaikka-
varausjärjestelmän käyttäjäystävällisyydessä 
on vielä runsaasti parannettavaa.

Winnova/SAMK-taseyksikön toiminta päättyi 
7.3.2017 kun toiminta siirrettiin perustettuun 
Oppilaitoskiinteistöt Oy:öön. Taseyksikön alijää-
mäksi tuli 44.699 euroa. Satamakatu 19 C:n pe-
ruskorjaukseen kului 1.1 - 7.3.2017 1,5 M€. Työ 
valmistui vuonna 2017 ja kokonaiskustannukset 
olivat 8,0 M€.

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

Konsernin liikevaihto oli 28,0 M€ (2016, 26,3 
M€) ja liikevoitto 8,5 M€. Tilikauden tulokseksi 
rahoituskulujen, tilinpäätössiirtojen ja verojen 
jälkeen tuli +5,9 M€.

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 samoilla alueilla on koordinoitu ja 
toteutettu yhteistyössä ja osittain myös yhteis-
hankkeina. Tarkastuslautakunta katsoo, että 
mm. Monnankadun peruskunnostushankkeen 
kokemusten perusteella tulee koordinointia 
kunnallistekniikan kanssa parantaa.

2. Osallistuminen aktiivisesti elinkeinohankkei-
den selvityksiin energianjakelun ja kaukoläm-
mön näkökulmasta. Yhtiö on osallistunut aktiivi-
sesti 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 edullisempia, 
mikä ei aivan toteutunut kun muista yhtiöistä 28 
% olivat halvempia. 

4. Luotettava energian toimintavarmuus oli 
tavoitteena. Tavoite keskimääräisestä keskey-
tysajasta/asiakas/vuosi oli sähkönsiirrossa 45 
minuuttia/asiakas/vuosi ja kaukolämmössä 5 
minuuttia/asiakas/vuosi. Toteutuma sähkön-
siirron toimintavarmuudessa oli 14 minuuttia/
asiakas ja kaukolämmössä 1 min/asiakas, joten 
toimitusvarmuustavoitteet toteutuivat sekä säh-
könsiirron että kaukolämmön osalta.

5. Tavoitetasona uusiutuvien energialähteiden 
osuudessa sähkön tuotannossa (=sertifioitu 
vihreä sähkö) oli 65 % ja lämmön tuotannossa 
80 %. Sähkön tuotannossa tavoite toteutui, sillä 
uusiutuvien energialähteiden osuus oli 87 %. 
Myös lämmön tuotannossa tavoite toteutui uu-
siutuvien energialähteiden käytön ollessa 88 %.

6. Talouden osalta tavoitteina oli energiakon-
sernin liikevoiton kasvattaminen, mikä toteu-
tui liikevoiton ollessa 8,5 M€ (2016 6,0 M€). 
Omistajatuloutus Rauman kaupungille lainojen 
korkojen muodossa oli 0,8 M€. Sähkö- ja läm-
pöverkkoinvestoinneissa tavoitteena oli yli 100 
%:n suhde suunnitelman mukaisiin poistoihin, 
tämä toteutui 178 % verkkoinvestointien ollessa 
5,7 M€.
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Rauman Satama Oy

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 11,3 M€, kun 
budjetti oli 11,4 M€. Liikevoitto oli 3,2 M€ (2016, 
2,9 M€) ja tilikauden tulokseksi tilinpäätössiir-
tojen, rahoituskulujen ja verojen jälkeen tuli 1,2 
M€. 

Käyttökate % oli 54,6 % ja sijoitetun pääoman 
tuotto % 4,1 %.

Vuonna 2017 valmistui väyläinvestointi eli 
Rihtniemen väylän syventäminen 10 metristä 
12 metriin.

Liikennemäärä vuonna 2017 oli 5,9 miljoona 
tonnia (vuonna 2016 5,6 miljoona tonnia).

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

Rauman Satama Oy on tilikaudella maksanut 
vuokra-alueistaan vuokraa Rauman kaupungille 
997.900 euroa. Lainan korot Rauman kaupungil-
le olivat 1.200.750 euroa. Kiinteistöveroa Rau-
man Satama Oy maksoi 59.141 euroa. Lisäksi 
satamaliikelaitoksen yli 5 vuoden vuokrasopi-
mukset ovat Rauman kaupungilla, jolla niistä on 
vuosittain noin 2,2 M€:n vuokratulot.

Rauman Asunnot Oy

Yhtiöllä on 24 rakennuksessa yhteensä 393 
vuokra-asuntoa.

Yhtiön asuntojen käyttöasteena oli 98 %, mikä 
ylitti tavoitteena olleen 96 %. Käyttöaste on 
erittäin hyvä. Tavoitteena oli myös, että vuokra-
laisten vaihtuvuus on alle 20 %; tämä tavoite ei 
toteutunut vaihtuvuuden ollessa 28 %.

Kiinteistöjen vuokrat kattoivat ylläpito- ja pää-
omakustannukset kuten tavoitteena oli.

Monnankatu 16 peruskorjaus valmistui kesä-
kuussa 2017 (1,7 M€).

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:llä oli 
vuokratilojen kokonaiskäyttöaste 94 % (tavoite 
2017 85 %).

Alueella on tällä hetkellä 33 yritystä (tavoite 

2017 yli 30 yritystä).

Työpaikkatavoitteena oli työpaikkojen lisäänty-
minen vuoden 2016 450 työpaikasta. Toteutunut 
työpaikkamäärä oli noin 700 työpaikkaa vuoden 
2017 lopussa.

Yhtiön liikevaihto oli 6,2 M€ (2016 4,6 M€). Lii-
kevoitto oli 229.248 € (vuonna 2016 liikevoitto oli 
55.108 €).

Huolto- ja korjausinvestointien tasotavoitteeksi 
oli budjetoitu 0,7 M€. Em. investointeihin pa-
nostettiin 2,1 M€. Kaupungille maksettiin vuok-
raa 115.348 €.

Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Toiminta alkoi 1.3.2017. Yhtiön liikevaihto oli 1,9 
M€ ja tilikauden alijäämä 126.026 €. Yhtiön ra-
kennusten tasearvo oli 20,2 M€. Yhtiöllä ei ollut 
vielä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
vuonna 2017.

5. YHTEENVETO

+ Kaupungin tilikauden tulos 12,3 M€ euroa 
ylijäämäinen 
+ Uusia toimintatapoja on kehitetty edelleen 
kiitettävästi eri hallintokunnissa
+ Suun terveydenhuollossa hoitoketjun parane-
minen ja hoitotakuun toteutuminen

- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan määrärahojen 
ylitykset
- Lääkäriin pääsy edelleen liian hidasta
- Päätöksenteko kiinteistöjen kohtaloista hidasta
- Mahdollisten sairaiden rakennusten määrä on 
suuri
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