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Tilipäätös 2018/Täydennysosa 
1 Konsernihallinto 
 
1 Konsernihallinto 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

 
Vuoden 2018 toimintakate toteutui parempana kuin muutetussa talousarviossa 2018 sekä parempana kuin 
vuonna 2017. Toimintatuotot toteutuivat hieman paremmin kuin muutetussa talousarviossa 2018. 
Toimintamenot toteutuivat huomattavasti pienempinä kuin muutetussa talousarviossa oli ennakoitu. 
Suurin selittävä tekijä on määrärahavarausten vähäisempi käyttö. 
 
Osana taloustilanteen vakauttamista, analysoitiin Rauman kaupungin taloutta ja toimintaa ulkopuolisen 
asiantuntijan kanssa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 124§ hyväksynyt vahva ja vakaa 
Rauma –talousohjelman laadinnan aloituksen. Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman tarkoituksena on 
saattaa kaupungin käyttötalous ja investoinnit taloudellisesti kestävälle pohjalle aikavälillä 2019 – 2022. 
 
Kaupunginvaltuusto päivitti päätöksellään hallintosääntöä 10.12.2018 §113.  
 
Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2019 § 109 Rauman kaupungin edunvalvonnan toimintamallista. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 29.10.2018 § 98 Rauman museon ja Rauman taidemuseon hallinnollisesta 
uudelleen organisoinnista. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2018 §86 ja 87 hyväksyä henkilöstöohjelman ja hyvinvointiohjelman sekä 
10.12.2018 §112 maapoliittisen ohjelman. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2018 § 92 
tilintarkastussopimuksen siirtämisestä BDO:lle. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2018 §56 Rauman kaupungin tietosuojapolitiikasta ja tietoturvasta sekä 
§57 Kuntatodistuksen luottolimiitin korotuksesta. 
 
Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy aluehallintovirastoilta ja kunnilta pois 1.1.2019 alkaen. 
 

  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 14 870 596 15 429 930 629 670 16 059 600 16 158 800 99 200 100,6 %
Myynti tuotot 114 661 259 000 259 000 127 006 -131 994 49,0 %
Maksutuotot 3 115 3 115 0,0 %
Tuet ja  avustukset 430 239 350 000 350 000 403 421 53 421 115,3 %
Vuokratuotot 6 448 268 7 059 000 7 059 000 6 773 557 -285 443 96,0 %
Muut toimintatuoto 7 877 428 7 761 930 629 670 8 391 600 8 851 701 460 101 105,5 %
Toimintamenot -6 155 129 -9 515 981 1 513 777 -8 002 204 -5 799 093 2 203 110 72,5 %
Henki löstökulut -1 387 744 -2 265 304 843 535 -1 421 769 -1 307 347 114 422 92,0 %
Palvelujen ostot -3 341 132 -5 634 973 476 000 -5 158 973 -3 261 718 1 897 255 63,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  -53 650 -60 500 -60 500 -42 203 18 297 69,8 %
Avustukset -323 778 -359 100 -110 000 -469 100 -327 221 141 879 69,8 %
Vuokrat -158 107 -120 080 -18 000 -138 080 -214 601 -76 521 155,4 %
Muut kulut -890 718 -1 076 024 322 242 -753 782 -646 003 107 779 85,7 %
Toimintakate 8 715 467 5 913 949 2 143 447 8 057 396 10 359 707 2 302 311 128,6 %
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1 Konsernihallinto 
 
YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT 

− Heinäkuussa 2018 tapahtunut luonnonilmiö aiheutti haasteita kaupungin rakennuskannalle 
− Kesän 2018 aikana on yhdessä Ilmatieteenlaitoksen kanssa edistetty uuden Pyynpään sääaseman 

kokonaisuutta 
− Muutoin konsernihallinnossa ei varsinaisesti ole sellaisia ympäristöasioita, joilla olisi olennaista 

vaikutusta kaupungin taloudelliseen tulokseen 
 
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

 
− Rauman kaupungilla on käytössä sidonnaisuusrekisteri luottamushenkilöille ja johtaville 

viranhaltijoille. 
− Koko kaupungin laajuinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 

17.12.2018 § 542. 
 
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Sote- ja maakuntauudistus tuo omat vaikutuksensa kaupungin rahoituspohjaan. Uudistuksen 
toteutuminen on vielä epävarmaa. Elinkeinoelämän positiivinen aktiivisuus, muun muassa 
laivanrakentamiseen liittyvät positiiviset uutiset, tuo vireyttä kaupungin alueen yritystoimintaan. 
Väestömäärä on kääntynyt laskuun vuonna 2018 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kaupungin 
taloudellisen tilanteen vakauttaminen tulevina vuosina on merkittävässä roolissa. 
 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Toiminnallisena ja rahoituksellisena riskinä on vielä sote- ja maakuntauudistus. Mikäli ko. uudistus ei 
toteudu, on edelleen olemassa riski, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon laajat investoinnit jäävät 
peruskuntien vastattavaksi.  
 
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Hallintosääntöä päivitettiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 § 113. 
Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori.  
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Tilipäätös 2018/Täydennysosa 
1 Konsernihallinto 
 
Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että valiokunnat, johtokunnat, toimikunnat ja kaupungin 
palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen 
sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti. 
Kaupungin toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla 
tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta 
vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 
 
Kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja muuta toimintaa säätelevien säädösten lisäksi 
toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö sekä toimialakohtaiset ja liikelaitoskohtaiset johtosäännöt ja 
toimintasäännöt. Säännönmukaisen toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä ei ole raportoitu 
puutteita säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa. Kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ei 
ole havaittu merkittäviä puutteita säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa. 
 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Talouden toteutumista on seurattu kuukausittain kaupunginjohtajan talouden ja toiminnan 
seurantapalavereissa.  
Talousarviotavoitteiden toteutumista on seurattu eri päätöksentekotasolla talousarvion noudattamista 
koskevien ohjeiden mukaan (mm. talouden kuukausiraportointi kaupunginjohdolle ja toiminnasta 
vastaaville toimielimille ja puolivuotisraportointi tavoitteet ja talous). 
Myös vuonna 2018 pidettiin valtuuston arviointipäivä. 
 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Riskienhallinnan toteuttamisesta, raportoinnista ja valvonnasta on raportoitu puolivuotisraportoinnin ja 
tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungintasoinen ja kattava kaikkien riskien arviointi, hallinta ja raportointi 
edellyttää edelleen kehittämistyötä. Riskienarviointi lisättiin myös vuoden 2019 talousarvioon. 
 
Laatujärjestelmä on käytössä sosiaali- ja terveystoimessa, missä on arvioitu perustehtävän toteutumista, 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. 
Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu vakuutusmeklarin toimesta vakuutuskaudelle 2016 – 2019. 
Kaupungilla on käytössä työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa ja seurannassa Haipro-ohjelmisto. 
Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu ja kirjattu RiskiArvi-ohjelmaan. 
Rauman Satama Oy:llä ja Rauman Energia Oy:llä on käytössä omat toiminta- ja laatujärjestelmänsä.  
 
Kaupungin laajuinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018 § 542. 
 
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Kaupunginhallitukselle ei ole raportoitu puutteita omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valvonnassa. 
 

3



Tilipäätös 2018/Täydennysosa 
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5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 
4 
Kirjallinen arviointi: 
Sopimustoiminnan  tai –valvonnan puutteista ei ole raportoitu. Sopimukset on pääosin kirjattu kaupungin 
sopimuksenhallintajärjestelmään. 
 
 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 
5 
Kirjallinen arviointi: 
Rauman kaupungin sisäisen tarkastus on järjestetty käytettävissä olevat resurssit huomioiden 
asianmukaisesti. 
 

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 
 

 
Riskit ovat yhteneväiset konsernipalveluiden kanssa. Riskit on kartoitettu vuoden 2017–2018 
tietosuojaraportin loppuraportissa. Riskejä hallitaan raporttiin sisältyvän kehittämissuunnitelman 
toteuttamisella.  
 
 

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

 
Rauman kaupunki on mukana yhdessä oikeudenkäynnissä, johon liittyy merkittävä 
oikeudenkäyntikuluriski.  
  
Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 § 287, että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan 
vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Kaupungin 
puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa 
17.9.2014. Rauman kaupungin kanne on Helsingin käräjäoikeuden 30.4.2015 antaman päätöksen 
mukaisesti lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. 
Rauman kanne odottaa nyt Korkeimman oikeuden kannanottoja jutun keskeisiin oikeuskysymyksiin ja 
myös vahingon määrän arviointiin. Tuomion jälkeen arvioidaan Rauman kanteen tilanne ja mahdollisuus 
sovintoratkaisuun.  
 
 

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2018  

 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.3.2017 sopimuksen koskien maauimalan peruskorjausta. Kaupunki 
osallistuu sopimuksella korjauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen yhteensä miljoonalla eurolla. 
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Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. 
 
Kaupunginjohtajan kanssa on vuonna 2012 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 
kuuden kuukauden palkan suuruisesta erokorvauksesta 
 
Rauman kaupungilla on antolainoja tytäryhteisöille. 
 
Tiedossa ei ole konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa olevia tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia. 
 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 

− Investoinnit toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Kiinteistöjen myyntitulot jäivät 
toteutumatta. 
 

 

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.–31.12.2018 

Hankeen nimi Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 
Kasvua, kehitystä ja 
uutta liiketoimintaa 
 

Hanke käynnistyi 1.9.2015 ja päättyi 28.2.2018. Hankkeelle on myönnetty 
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 136 500 €. Hankkeen 
toiminta vuonna 2018 keskittyi tuottamaan aiemmin tuotetun cleantech- 
julkaisun käännösversioita kiinaksi sekä suomeksi ja näistä digitaalisesti jaettavat 
materiaalit. Hankkeen loppuraportoinnit sekä maksatushakemus tehtiin 
hankkeen lopuksi.  
 Biotuotetehdas 

käynnistäminen 
 

1.9.2017 alkanut ja 31.3.2018 päättynyt AIKO -rahoitteinen selvityshanke 
keskittyi analysoimaan olisiko Raumalle mahdollista perustaa uudentyyppistä 
biotuotetehdasta ja millaisilla edellytyksillä se voisi toteutua. Hankkeessa 
tuotettiin raportti ”Biotuotetehtaan käynnistämisen edellytykset” sekä siihen 
liittyvä markkinointimateriaali suomeksi ja englanniksi.  

 

  

Projekti TA 2018 MUUTOS TA YHT TOT 2018 erotus t-%
  (jos vain menoja, tulo- ja nettoriviä ei ole avattu)

70011 Investoinnit, KH -1 388 700 -1 070 000 -2 458 700 -2 209 310 -249 390 89,9
700001 Satakunnan Sairaanhoitopiiri -378 700 0 -378 700 -378 661 -39 100,0
700300 Atk yhteiset hankinnat -310 000 0 -310 000 -222 789 -87 211 71,9
700500 Maa-alueet -400 000 -770 000 -1 170 000 -859 716 -310 284 73,5

20 Menot -400 000 -770 000 -1 170 000 -1 003 996 -166 004 85,8
50 Tulot 0 0 0 144 280 -144 280 0,0
60 Netto -400 000 -770 000 -1 170 000 -859 716 -310 284 73,5

700511 Kiinteistöjen myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 0,0
50 Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 0,0
60 Netto 200 000 0 200 000 0 200 000 0,0

700514 Maauimala -450 000 -300 000 -750 000 -748 143 -1 857 99,8
700515 Satama-alue -50 000 0 -50 000 0 -50 000 0,0
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Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 
 

− Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet, yksityiskohtaiseen selvitykseen alle on tiivistetty 
olennaisimmat seikat 

 
Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö Edistetään ja toteutetaan laadukasta 
henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.9.2018 § 86 Rauman kaupungin henkilöstöohjelman 2018–2021. 
Etätyökäytänteitä on yhtenäistetty ohjeistuksin. 
 
Vahva talous Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan 

turvaamiseksi. 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Vuoden 2018 toteutui alijäämäisenä koko kaupungin tasolla. Osana taloustilanteen vakauttamista, 
analysoitiin Rauman kaupungin taloutta ja toimintaa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Kaupunginvaltuusto 
on kokouksessaan 10.12.2018 124§ hyväksynyt vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman laadinnan 
aloituksen. Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman tarkoituksena on saattaa kaupungin käyttötalous ja 
investoinnit taloudellisesti kestävälle pohjalle aikavälillä 2019 – 2022. Kaupungin on nostanut 11 miljoonan 
euron pitkäaikaisen lainan Kuntarahoitukselta sekä lyhytaikaisen lainan Kuntatodistusohjelman 
luottolimiittiä on korotettu 25 miljoonaan euroon. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo 
arki 

Käynnistetään uudet toiminnalliset kokeilut. 
Kehitetään palvelujen toimivuutta ja 
asiakaslähtöisyyttä. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toimialat ovat omassa kehittämistyössään ottaneet huomioon mahdollisuuksia kehittää asiakaslähtöisyyttä. 
Rauman kaupunki on osallistunut osaltaan Turun yliopiston Rauman toimipisteen varhaiskasvatuksen 
professuurin mahdollistamiseen. 
 
Alueiden tasapainoisuus ja 
monipuoliset 
asumismahdollisuudet 

Parannetaan monipuolisesti 
asuinmahdollisuuksien tarjontaa. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Asiaa on käsitelty soveltavin osin maapoliittisessa ohjelmassa. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat 
investoinnit ja markkinointi 

Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside 
Industry Parkia. 
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Lakarin kehittämistä on jatkettu yhdessä alueen yritysten (mm. HKScan) kanssa. Lakaria on markkinoitu 
suorilla yrityskontakteilla, alihankintamessuilla ja Invest In -toiminnan kautta. Seaside Industry Parkin 
yritykset olivat mukana Navigate-messuilla yhteisosastolla. Erikoiskauppa Motonet Oy sijoittui Raumalle. 
 
Kilpailukykyinen verotus 
 

  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Alueen kuntien vuosien 2018 ja 2019 verotuksen sekä veroprosenttien kehitystä on seurattu. 
Kiinteistöverotus on kilpailukykyisellä tasolla ja osin alhaisempi kuin joillain alueen kunnilla. 
Kunnallisverotuksessa veroprosentti on pysynyt viime vuodet samana. 
 
Ennakoiva ja mahdollistava 
maankäyttö 

Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta.  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2018 § 112 Rauman kaupungin maapoliittisen ohjelman 2018. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Liikenneyhteyksien 
parantamiseen 
vaikuttaminen 

Vaikutetaan liikenneyhteyksien 
parantamiseen. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Liikenneyhteyksien parantaminen on ollut yksi edunvalvonnan koulutusohjelmassa käsitellyistä aiheista. 
Henkilöjunaliikenteen kehittäminen on valittu yhdeksi edunvalvonnan kärjeksi. 
 
Aktiivinen edunvalvonta Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista 

edunvalvontaa 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Rauman kaupunki on osallistunut edunvalvonnan koulutusohjelmaan. Edunvalvonnassaan Rauman 
kaupunki on järjestäytynyt toimimaan entistä systemaattisemmin tärkeiden edunvalvonnan kärkien 
edistämiseksi. 
 
Sähköisten 
asiointipalvelujen 
toteuttaminen 

Kehitetään sähköisiä asiointipalveluja.  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toimialat ovat omassa toiminnassaan kehittäneet ja ottaneet mahdollisuuksien mukaan käyttöön sähköisiä 
asiointipalveluita. 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toteutetaan rohkeasti 
uusia ideoita 

Jalkautetaan Rauman Tarina, osa 2. 
Laaditaan strategialle alisteiset ohjelmat ja 
suunnitelmat. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Rauman Tarinaa on jalkautettu monin eri tavoin erikseen laaditun jalkautus- ja viestintäsuunnitelman 
mukaisesti. 
Strategialle alisteisista ohjelmista on laadittu hyvinvointiohjelma, henkilöstöohjelma ja maapoliittinen 
ohjelma, jotka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2018. Elinvoimaohjelman laadinta on aloitettu. 
Luonnoksen työstäminen jatkuu, kun uusi kaupunkikehitysjohtaja on rekrytoitu. 
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Tilipäätös 2018/Täydennysosa 
1 Konsernihallinto 
 
 

1.1 Konsernin johto 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 13 980 855 14 427 320 1 036 826 15 464 146 15 684 299 220 153 101,4 %
Myynti tuotot 55 997 33 33
Maksutuotot 3 115 3 115
Tuet ja  avustukset 13 415 55 893 55 893
Vuokratuotot 6 448 268 7 059 000 7 059 000 6 773 557 -285 443 96,0 %
Muut toimintatuoto 7 463 176 7 368 320 1 036 826 8 405 146 8 851 701 446 555 105,3 %
Toimintamenot -2 703 294 -2 675 109 67 890 -2 607 219 -2 273 269 333 950 87,2 %
Henki löstökulut -781 928 -548 962 -20 830 -569 792 -713 523 -143 731 125,2 %
Palvelujen ostot -1 052 422 -1 257 243 -1 257 243 -841 708 415 535 66,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  -51 654 -42 700 -42 700 -40 191 2 509 94,1 %
Avustukset -56 300 -500 -500 -90 872 -90 372 18174,4 %
Vuokrat -152 287 -113 980 -18 000 -131 980 -159 735 -27 755 121,0 %
Muut kulut -608 703 -711 724 106 720 -605 004 -427 241 177 763 70,6 %
Toimintakate 11 277 562 11 752 211 1 104 716 12 856 927 13 411 030 554 103 104,3 %
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Tilipäätös 2018/Täydennysosa 
1 Konsernihallinto 
 
Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat 

 

  

TA 2018 KH Päätös pvm/§ TOT 2018
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)

500030 ROKL-yhteistyö 30 000,00 30 000,00
500038 Pyhäjärvi-Instituutti 32 000,00 32 000,00
500049 MKK (Merenkulun koul ja tutkim 30 000,00 30 000,00
500050 Vesi-Instituutti 15 000,00
500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00 5 000,00
500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00
500139 ROKL, opiskelijajärjestöyhteis 10 000,00 11 000,00
500159 Turku Future Technologies 30 000,00 30 000,00
500203 Kesäteekkari kampanja 20 000,00 15 214,41

Yhteensä 176 000,00 0,00 0,00 157 214,41

1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET
500001 Ravakka (LOISTO-ohjelma) 47 500,00 47 250,00
500002 Kaupallisen keskustan kehittäm 28 400,00 28 400,00
500141 Omistajanvaihdos, Satakn yritt 11 000,00 10 577,00
500167 Selkämeren/Pyhäjärven kalatalo 11 000,00 10 497,00
500186 ProYritys-yhteistyöllä kilpail 1 400,00 1 373,00
500204 Yritysneuvonta hanke 70 364,38 51 625,54

Yhteensä 169 664,38 0,00 149 722,54

1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET
500169 Omistajapoliittiset selvitykse 5 000,00
500170 HINKU ja julkiset hankinnat 15 000,00 8 329,89
500194 Arkkitehtien kesäkoulu 15 000,00 18 832,66
500200 Ammatill koul omistajaohjaus 2 000,00 2 000,00
500201 Rn kalasatamatoiminnan käynnistäminen -6 683,23
500205 Maahanmuuttopalv toteuttamine 10 000,00 151,62
500211 Kunta hyvinvoinnin edistäjänä 4 500,00 4 791,68
500214 Rn kaupullisen vetovoiman kehi 25 000,00 12 648,90
500215 Rn kgin hanketoiminnan ja raho 50 388,67 38 860,86
500216 Napasto hanke 38 000,00
500218 Ilmastoviisas Satakunta - ILSA 5 000,00 KH 205 § 14.5. 5 000,00
500219 Töihin tänne -kampanja 15 000,00 KH 296 § 25.6. 15 000,00
500221 Robocoast R D Center- Robotics living lab for Comapnies 12 308,00 KH 376 § 17.9.

KH:n käyttöön 30 000,00
-5 000,00 KH 296 § 25.6.

-15 000,00 KH 205 § 14.5.
-12 308,00 KH 376 § 17.9.

Yhteensä 194 888,67 0,00 98 932,38
-2 308,00 rahaa myönnetty yli

1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ
500163 Loura perusrahoitus 30 000,00
500171 Loura-hankeyhteistyö 30 000,00 30 310,00
500206 Pohjoinen kasvuvyöhyke 11 250,00 6 840,00

Yhteensä 71 250,00 37 150,00

1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ
1075 Seutukaupunkiyhteistyö 10 000,00 1 000,00

Yhteensä 10 000,00 0,00 0 1 000,00

1076 KH:N KEHITTÄMISHANKKEET
500209 Koulutusvientiproj Namibiaan 18 000,00 Kj 67 § 12.12.2017 20 034,16
500213 Rauman Tarinan osa 2
500217 Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan -hanke 28 000,00 KH 604 § 18.12.2017 16 999,17
500220 Varhaiskasvatuksen professuuri 50 000,00 KH 273 § 11.6. 50 000,00

jakamaton (ta muutos 438,60 jaksotetut palkat) 70 438,60
-18 000,00 Kj 67 § 12.12.2017
-28 000,00 KH 604 § 18.12.2017
-50 000,00 KH 273 § 11.6.

70 438,60 0,00 87 033,33
-25 561,40 rahaa myönnetty yli

1272 SEUTUYHTEISTYÖ

500207 Eurajoen vesistöohjelma 20 000,00 20 000,00
500208 Seutuyhteistyön yleisrahoitus 5 000,00 1 561,57

Yhteensä 25 000,00 21 561,57

Yhteensä 717 241,65 552 614,23
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Tilipäätös 2018/Täydennysosa 
1 Konsernihallinto 
 
1.2 Määrärahavaraukset 

 

Varauksia (kp 1170) alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2018 on ollut seuraavasti 

Menot 
Elinkeinoelämän kehittäminen ja muut kohdistamattomat hankkeet (mm. OKL),  
kaupungin kiinteistöomaisuuden kunto- ja tilatarveselvitys (telakka, palvelutuotantorakennukset),  
palvelutarpeen ja asuntotuotannon kasvuun liittyvät kehittämishankkeet. Lapin löylypäivät 5 000 
euroa. 

1 250 000 

Koko henkilöstön työn vaativuuden arviointiin. 120 000 
Rakennusten purkamiseen. 600 000 
Henkilöstöravintola Kertun avustus 67 000 
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut 800 000 
Lomapalkkavelan muutos 50 000 
Eläkemenoperusteiset maksut 100 000 
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut 378 610 
Yhteensä 3 365 610 
 
Tulot 
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut Winnova Oy:ltä. 378 610 
Netto 2 987 000 
 

1.3 Tarkastustoimi 

 

 

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 

Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2017 arviointikertomuksen vuodelta 15.5.2018. 

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.5.2018. Kaupunginhallitus 
käsitteli hallintokuntien arviointikertomuksesta antamat lausunnot kokouksessaan 22.10.2018 ja 
kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnot kokouksessaan 29.10.2018. 

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 on annettu 15.5.2018. Tilintarkastajana on toiminut 
PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Benita Öling. Kaupunginvaltuusto on 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 414 253 378 610 -378 610
Muut toimintatuotot 414 253 378 610 -378 610
Toimintamenot -481 253 -3 365 610 1 328 618 -2 036 992 -527 324 1 509 668 25,9 %
Henki löstökulut -414 253 -1 328 610 852 618 -475 992 -406 731 69 260 85,4 %
Palvelujen ostot -1 850 000 476 000 -1 374 000 -53 592 1 320 408 3,9 %
Muut kulut -67 000 -187 000 -187 000 -67 000 120 000 35,8 %
Toimintakate -67 000 -2 987 000 950 008 -2 036 992 -527 324 1 509 668 25,9 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -172 788 -211 762 11 506 -200 256 -187 562 12 694 93,7 %
Henki löstökulut -133 435 -140 582 11 506 -129 076 -132 653 -3 578 102,8 %
Palvelujen ostot -32 971 -62 780 -62 780 -48 291 14 489 76,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -751 -2 300 -2 300 -740 1 560 32,2 %
Vuokrat -5 632 -6 100 -6 100 -5 877 223 96,3 %
Toimintakate -172 788 -211 762 11 506 -200 256 -187 562 12 694 93,7 %
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hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden 
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017. 

Tilintarkastusyhteisö valtuustokaudelle 2017 - 2020 on kilpailutettu ja tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2018 
- 2019 (optiovuodet 2020 - 2021) valittiin Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Pasi 
Leppänen. Tarkastuslautakunta hyväksyi Ernst & Young Oy:n 22.5.2017 Rauman kaupungin kanssa 
solmiman tilintarkastussopimuksen siirtämisen BDO Oy:lle, joka nimesi Rauman kaupungin 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Sari Isakssonin, tytäryhteisöjen päävastuullisiksi tilintarkastajiksi 
JHT, KHT Sari Isakssonin ja KHT Jukka Korinin sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastajiksi JHT, 
HT Aino Lepistön ja JHT, HT Ari Virolaisen.  

Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla. 

1.4 Vaalit 

 

Presidentinvaalit järjestettiin tammikuussa 2018. Ennakkoäänestys oli 17.1.–23.1.2018 ja varsinainen 
vaalipäivä 28.1.2018. Talousarviovuodelle 2018 on virheellisesti budjetoitu EU-vaalien eurot. EU-vaalit 
järjestetään 2019. 

 

1.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 89 189 000 189 000 68 785 -120 215 36,4 %
Myynti tuotot 89 189 000 189 000 68 785 -120 215 36,4 %
Toimintamenot -90 229 -331 600 240 -331 360 -78 444 252 916 23,7 %
Henki löstökulut -58 128 -247 150 240 -246 910 -54 440 192 470 22,0 %
Palvelujen ostot -30 931 -68 950 -68 950 -22 732 46 218 33,0 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 170 -15 500 -15 500 -1 272 14 228 8,2 %
Toimintakate -90 140 -142 600 240 -142 360 -9 658 132 702 6,8 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 475 399 435 000 -28 546 406 454 405 716 -738 99,8 %
Myynti tuotot 58 575 70 000 70 000 58 188 -11 812 83,1 %
Tuet ja  avustukset 416 824 350 000 350 000 347 528 -2 472 99,3 %
Muut toimintatuotot 15 000 -28 546 -13 546 13 546
Toimintamenot -2 707 566 -2 931 900 105 522 -2 826 378 -2 732 495 93 883 96,7 %
Palvelujen ostot -2 224 809 -2 396 000 -2 396 000 -2 295 394 100 606 95,8 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -75
Avustukset -267 478 -358 600 -110 000 -468 600 -236 349 232 251 50,4 %
Vuokrat -188 -48 989 -48 989
Muut kulut -215 016 -177 300 215 522 38 222 -151 762 -189 985 -397,1 %
Toimintakate -2 232 167 -2 496 900 76 976 -2 419 924 -2 326 779 93 145 96,2 %

Vahinkokustann ja korv TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 15 000 -28 546 -13 546 13 546
Muut toimintatuotot 15 000 -28 546 -13 546 13 546
Toimintamenot -22 918 -125 000 215 522 90 522 -24 067 -114 589 -26,6 %
Palvelujen ostot -22 918 -25 000 -25 000 -24 067 933 96,3 %
Muut kulut -100 000 215 522 115 522 -115 522
Toimintakate -22 918 -110 000 186 976 76 976 -24 067 -101 043 -31,3 %
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Kunnallisverotus TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -971 997 -1 000 000 -1 000 000 -868 277 131 723 86,8 %
Palvelujen ostot -971 997 -1 000 000 -1 000 000 -868 277 131 723 86,8 %
Toimintakate -971 997 -1 000 000 -1 000 000 -868 277 131 723 86,8 %

Avustukset (KH) TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -89 750 -108 600 -110 000 -218 600 -104 490 114 110 47,8 %
Avustukset -89 750 -108 600 -110 000 -218 600 -104 490 114 110 47,8 %
Toimintakate -89 750 -108 600 -110 000 -218 600 -104 490 114 110 47,8 %

Osuudet kuntayhteisöille TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -652 111 -650 000 -650 000 -667 979 -17 979 102,8 %
Palvelujen ostot -491 152 -650 000 -650 000 -582 476 67 524 89,6 %
Muut kulut -160 959 -85 503 -85 503
Toimintakate -652 111 -650 000 -650 000 -667 979 -17 979 102,8 %

Joukkoliikenne (KH) TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 416 824 350 000 350 000 347 528 -2 472 99,3 %
Tuet ja  avustukset 416 824 350 000 350 000 347 528 -2 472 99,3 %
Toimintamenot -749 200 -850 000 -850 000 -778 281 71 719 91,6 %
Palvelujen ostot -571 472 -600 000 -600 000 -646 422 -46 422 107,7 %
Avustukset -177 728 -250 000 -250 000 -131 859 118 141 52,7 %
Toimintakate -332 376 -500 000 -500 000 -430 753 69 247 86,2 %

Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 58 575 70 000 70 000 58 188 -11 812 83,1 %
Myynti tuotot 58 575 70 000 70 000 58 188 -11 812 83,1 %
Toimintamenot -196 547 -198 300 -198 300 -289 401 -91 101 145,9 %
Palvelujen ostot -142 490 -121 000 -121 000 -174 152 -53 152 143,9 %
Vuokrat -48 989 -48 989
Muut kulut -54 057 -77 300 -77 300 -66 259 11 041 85,7 %
Toimintakate -137 972 -128 300 -128 300 -231 213 -102 913 180,2 %

TA 2018 TOT 2018 EROTUS
1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvar -128 300,00 -231 213,01 102 913,01
3087 Muut korvaukset va l tiol ta 70 000,00 58 188,00 11 812,00

Talous- ja  velkaneuvonnna korvaus
4300 As iakaspalvelujen ostot -70 000,00 -78 306,00 8 306,00

Rauamn Seudun Mielenterveyskeskus
4342 As iantunti japalvelut -3 000,00 -3 000,00
4343 Rahoitus - ja  pankkipa lvelut
4350 Painatukset -6 823,06 6 823,06

Vanha Rauma - sä i lyttämisestä ja  tekemisestä  teos
4416 Sisä iset ravi tsemuspalvelut -18 000,00 -31 334,96 13 334,96

Ranskala is ten koulula is ten ruokai lu
4470 Muut pa lvelut -30 000,00 -57 688,36 27 688,36

Rauman tenniskeskus  (27 272,72)
Securi tas  Oy 
Rauman Oppi la i toski inteis töt Oy (27 888,68)

4860 Muut vuokrat -48 989,23 48 989,23
Rauman Oppi la i toski inteis töt Oy

4940 Muut toimintakulut -10 000,00 -1 000,00 -9 000,00
4943 Jäsenmaksut -40 900,00 -43 311,77 2 411,77
4947 Muut julkiset kulut -20 400,00 -21 947,63 1 547,63

Kopiosto (12 676,48)
GT Mus i ikki luvat Oy (4 857,48)
Sävel tä jä in teki jänoikeus  (4 413,67)

4999 Jakamaton määräraha -6 000,00 -6 000,00
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2 Konsernipalvelut 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

 

Palvelualueet 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 978 750 1 053 700 5 478 1 059 178 979 767 -79 411 92,5 %
Myynti tuotot 526 430 409 200 0 409 200 494 520 85 320 120,9 %
Tuet ja  avustukset 432 599 625 000 5 478 630 478 474 361 -156 117 75,2 %
Muut toimintatuotot 19 721 19 500 0 19 500 10 886 -8 614 55,8 %
Toimintamenot -7 909 221 -9 145 679 -182 257 -9 327 936 -8 239 420 1 088 516 88,3 %
Henki löstökulut -4 590 601 -4 917 738 -116 257 -5 033 995 -4 712 049 321 946 93,6 %
Palvelujen ostot -2 815 146 -3 602 243 -66 000 -3 668 243 -3 027 227 641 016 82,5 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -118 922 -181 466 0 -181 466 -140 393 41 073 77,4 %
Vuokrat -317 348 -336 630 0 -336 630 -331 662 4 968 98,5 %
Muut kulut -67 203 -107 602 0 -107 602 -28 089 79 513 26,1 %
Toimintakate -6 930 472 -8 091 979 -176 779 -8 268 758 -7 259 653 1 009 105 87,8 %

Tiedonohjaus TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 267 505 201 410 201 410 254 219 52 809 126,2 %
Myynti tuotot 256 702 201 410 201 410 237 256 35 846 117,8 %
Tuet ja  avustukset 10 467 16 486 16 486
Muut toimintatuotot 336 476 476
Toimintamenot -3 064 165 -3 462 991 -33 880 -3 496 871 -3 194 745 302 126 91,4 %
Henki löstökulut -1 762 384 -1 755 481 -6 430 -1 761 911 -1 708 516 53 395 97,0 %
Palvelujen ostot -1 063 031 -1 442 740 -27 450 -1 470 190 -1 233 179 237 011 83,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -55 182 -67 400 -67 400 -61 522 5 878 91,3 %
Vuokrat -180 974 -197 370 -197 370 -189 842 7 528 96,2 %
Muut kulut -2 593 -1 685 -1 685
Toimintakate -2 796 660 -3 261 581 -33 880 -3 295 461 -2 940 526 354 935 89,2 %

Henkilöstöohjaus TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 496 212 687 790 5 478 693 268 578 797 -114 471 83,5 %
Myynti tuotot 73 128 62 790 0 62 790 119 398 56 608 190,2 %
Tuet ja  avustukset 422 132 625 000 5 478 630 478 457 875 -172 603 72,6 %
Muut toimintatuotot 952 1 523 1 523
Toimintamenot -2 372 241 -3 310 880 -53 301 -3 364 182 -3 053 562 310 620 90,8 %
Henki löstökulut -1 078 403 -1 618 937 -49 751 -1 668 689 -1 562 012 106 677 93,6 %
Palvelujen ostot -1 197 337 -1 528 323 -3 550 -1 531 873 -1 366 787 165 086 89,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -35 312 -73 050 0 -73 050 -45 765 27 285 62,6 %
Vuokrat -38 204 -60 580 0 -60 580 -66 246 -5 666 109,4 %
Muut kulut -22 985 -29 990 0 -29 990 -12 753 17 237 42,5 %
Toimintakate -1 876 029 -2 623 090 -47 823 -2 670 914 -2 474 765 196 149 92,7 %
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Talous 2018 
Tulot 

- Toimintatulot jäivät alle budjetoidun; toteuma 92,5 % (v. 2017 tot 92,9%) 
- Tuet ja avustukset alle budjetin n. 0,15 milj. euroa 

Menot 
- Toimintakate 7,2 milj. euroa (tot 87,8 %) ; säästö n. 1,0 milj. euroa budjetoituun nähden; 

kasvua edelliseen vuoteen nähden on 0,30 milj. euroa 
- Käyttötalouden nettomenot 8,2 milj. euroa (tot 88,3%); säästö 1,0 milj. euroa budjettiin 

nähden; kasvua edelliseen vuoteen nähden on 0,30 milj. euroa 
– Henkilökustannukset Ta 2018 olivat 5,0 milj., joista käytettiin 4,7 milj. (93,6%); 

henkilökulusäästö yht. 0,32 milj.euroa; kasvua edelliseen vuoteen nähden 0,12 
milj.euroa 

– Palvelujen ostot Ta 2018 olivat 3,6 milj. euroa, joista käytettiin 3,0 milj.euroa (82,5 
%); säästö yht. 0,64 milj.( mm. atk, koulutus, markkinointi); kasvua edelliseen 
vuoteen on 0,21 milj.euroa 

 
Organisatoriset muutokset 
 
Kaupungin strategia 
Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 uuden strategian, Rauman Tarina osa 2, jonka 
viestintä- ja jalkauttamissuunnitelman mukaista viestintää on toteutettu esimiehille, organisaation 
eri tasoille ja sidosryhmille. Rauman Tarina, osa 2:n tavoitteita visualisoitiin laajalle yleisölle 
sosiaalisen median kautta jaettavilla agenttifilmeillä (2 kpl), joiden toteutuksessa osallistettiin 
laajasti kuntalaisia ja yrityksiä. Agenttifilmit julkaistiin kutsuvierasensi-illassa 12.11.2018, ja niillä on 
ollut katselukertoja vuoden loppuun mennessä noin 20.000 kpl.  

Talousohjaus TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 196 471 152 500 152 500 119 508 -32 992 78,4 %
Myynti tuotot 178 328 133 000 133 000 110 622 -22 378 83,2 %
Muut toimintatuotot 18 143 19 500 19 500 8 886 -10 614 45,6 %
Toimintamenot -1 891 686 -1 563 160 -22 701 -1 585 861 -1 244 693 341 167 78,5 %
Henki löstökulut -1 298 297 -955 682 12 299 -943 383 -862 339 81 043 91,4 %
Palvelujen ostot -459 004 -448 820 -35 000 -483 820 -305 954 177 866 63,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -13 436 -25 316 -25 316 -9 828 15 488 38,8 %
Vuokrat -79 406 -59 730 -59 730 -55 403 4 327 92,8 %
Muut kulut -41 543 -73 612 -73 612 -11 170 62 442 15,2 %
Toimintakate -1 695 216 -1 410 660 -22 701 -1 433 361 -1 125 185 308 175 78,5 %

Kaupunkehitys TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 18 562 12 000 12 000 27 244 15 244 227,0 %
Myynti tuotot 18 272 12 000 12 000 27 244 15 244 227,0 %
Muut toimintatuotot 290
Toimintamenot -581 129 -808 648 -72 375 -881 023 -746 420 134 603 84,7 %
Henki löstökulut -451 516 -587 638 -72 375 -660 013 -579 182 80 831 87,8 %
Palvelujen ostot -95 774 -182 360 -182 360 -121 307 61 053 66,5 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -14 992 -15 700 -15 700 -23 277 -7 577 148,3 %
Vuokrat -18 764 -18 950 -18 950 -20 172 -1 222 106,4 %
Muut kulut -82 -4 000 -4 000 -2 482 1 518 62,0 %
Toimintakate -562 567 -796 648 -72 375 -869 023 -719 176 149 846 82,8 %
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YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT 

Ei erityistä raportoitavaa Konsernipalveluiden suhteen. 

 
MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
17.12.2018. Läpinäkyvyyden ja sitä kautta korruption sekä lahjonnan vastaisen toiminnan 
edistämiseksi, on esimerkiksi tilinpäätösraportointia laajennettu liittyen selontekoon sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sen arvioinnista. 

 
 
ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Tulevan kulurakenteen osalta olennaista on se, miten tehokkaasti organisaatiomuutoksen 
mahdollistamat toimintatavat, mm. poikkihallinnollinen yhteistyö, tukee ennakoivaa 
henkilöstösuunnittelua ja palveluprosessien yhtenäistämistä.  Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman 
myötä tullee selvitettäväksi sovittujen palveluprosessien tehokkuus/ tuottavuus ja vaihtoehtoiset 
palvelumallit. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan edelleen ennakoivasti sopeuttaen 
henkilöstön työjärjestelyissä ja tukipalvelutoiminnoissa.  Kehittämisen painopisteenä on digitalisaation 
hyödyntäminen palveluprosesseissa ja asiakaspalvelussa. Kuntalaisten osallistamisella, 
vuorovaikutuksen lisäämisellä eri sidosryhmien kanssa ja päätöksenteon läpinäkyvyyden 
kehittämisellä tavoitellaan elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämistä. 
 

 
ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Toiminnallisena riskinä on edelleen valtionhallinnon toimenpiteiden täsmentymättömyys 
(Sote/maakuntauudistuksen lakien täytäntöönpano) ja ajallinen toteuttaminen siten, että 
turvataan peruskunnalle jäävät tehtävät ja valmistaudutaan tehtävien, henkilöiden ja omaisuuden 
hallittuun siirtoon maakunnille. 
 
Suhdannevaihtelut vaikuttavat verotulojen kehittymiseen ja sitä kautta kaupungin tulopohjaan. 
Kaupunki on tehnyt aktiivista työtä elinkeinopolitiikan, markkinoinnin sekä Rauma-yhteisön eteen 
yhteistyössä ja verkostomaisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Rahoitusriskeinä tulevaisuudessa ovat maksutulojen lasku, valtionosuuksien tason lasku 
kolmannekseen nykyisestä sekä kunnallis- että yhteisöveroihin suunnitellut muutokset maakuntien 
rahoituksen varmistamiseksi. Riskinä on se, miten hyvin uudella tulotasolla kyetään rahoittamaan 
peruskunnalla jäävät tehtävät. 
 
Kaupungin tulopohja on heikentynyt sekä toisaalta toimintakate on merkittävästi kasvanut vuoden 
2018 aikana. Tämä johtaa merkittävään tilikauden alijäämään vuonna 2018. Vuoden 2019 
talousarviota laadittaessa ei ole ollut nähtävissä, että talouden tilanne olisi tasapainossa vuonna 
2019. Tilanteen kohentamiseksi on kaupunginvaltuusto päättänyt 10.12.2018 Vahva ja vakaa 
Rauma -talousohjelman laadinnan käynnistämisestä. Laadittavan talousohjelman tarkoituksena on 
saada kaupungin käyttötalous sekä investoinnit taloudellisesti kestävälle pohjalle sekä tasapainoon 
vuosina 2019 – 2022. Talousohjelman laadintaa on pohjustettu vuoden 2018 aikana Rauman 
kaupungin toiminnallista ja taloudellista tilannetta kartoittamalla yhdessä muun muassa 
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kuntatalouden asiantuntijayritys Perlacon Oy:n kanssa. 
 
Maksuvalmiuteen liittyviä riskejä on hallinnoitu nostamalla kuntatodistusohjelman lainalimiittiä 15 
miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon. Takausriskiä sekä lainasaamisiin liittyviä riskejä 
kaupunki pyrkii aktiivisesti hallitsemaan toimintaa aktiivisesti seuraamalla, vastavakuuksilla sekä 
muita vastaavia keinoja käyttäen. Valuuttariskiin kaupunki on varautunut keskittämällä luotonoton 
kotimaisille rahoitusmarkkinoille ja pitämällä ulkomaankaupan osuuden pienenä kaupungin 
ostoista. Kaupungin lainasalkkua pyritään aktiivisesti hallitsemaan muun muassa seuraamalla 
korkomarkkinoiden tilannetta, hajauttamalla lainasalkkua tarvittavilta osin ja käyden aktiivista 
keskustelua kaupungin investoinneista sekä niiden rahoituksesta. Kaupungilla on tulevina vuosina 
tiedossa merkittäviä investointeja, jolloin korostuu investointien riittävä jaksotus sekä eri 
rahoitusvaihtoehtojen kartoitus.  
 
Vahinkoriskeihin kaupunki on varautunut vakuutuksilla.    
 

 
SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN 
ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Toimialan palvelujen tuottamisessa ja päätöksissä noudatetaan kunnallis- ja hallintolainsäädännön 
lisäksi kaupungin hallinnon vahvistamia ohjeita ja säännöksiä. 
 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Konsernipalveluiden johtoryhmä on seurannut vuonna 2018 talouden (käyttötalous ja investoinnit) 
että toiminnan tavoitteiden toteutumista. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot sekä 
taloustietojen ennuste on esitelty osavuosikatsauksissa. Palvelualueet ovat pysyneet käyttötalouden 
talousarviossa 2018 lukuun ottamatta henkilöstöohjausta. Varojen käyttöä valvotaan säännöllisesti 
kaupunginhallitukselle toimitettavin kk- ja osavuosiraportein sekä jatkuvana prosessina 
vastuuhenkilöiden johdolla.  Erillisenä on selvitys tavoitteiden toteutumisesta.  
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3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
17.12.2018. Hallinto- ja toimintasäännöissä on selkeästi vastuutettu asioita sen lisäksi mitä 
riskienhallintasuunnitelmassa itsessään on. Vuotuisesti hyväksytään konsernipalveluiden 
kustannuspaikkojen hyväksyjät kaupunginhallituksessa.  
 
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Rauman kaupunki kuuluu monien yhteisten hankintasopimusten piiriin. Vuonna 2017 hyväksyttyä 
hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palveluiden hankinnassa. Toimintasäännön mukaan 
sopimuksille on omat vastuuhenkilönsä. Konsernipalveluissa lakimies käy lävitse vahingonkorvauksiin 
liittyviä anomuksia ja tekee niitä koskevat päätökset. Konsernipalveluiden hankintahenkilöstö 
ohjeistavat hankinnoista vastuullisia henkilöitä. 
 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Laadittuja sopimuksia on noudatettu ja seurattu. Sopimuksenhallintaa on tarpeen ryhtyä kehittämään 
koko kaupungin osalta. Vastuut sopimuksiin liittyvistä asioista on kirjattu niin hallintosääntöön kuin 
toimintasääntöön. 
 
Hankintasopimuksen ehdot kirjataan jo hankinnan suunnitteluvaiheessa ja niitä ei julkisissa 
hankinnoissa voi muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana. On syytä kehittää hankintoja siten, että 
tarjouspyynnöt tehdään erityisen huolellisesti ja sille työlle varataan tarpeeksi aikaa. Vastuu tässä on 
hallintosääntöön kirjatulla henkilöllä. Hankintahenkilöstö neuvoo ja huolehtii, että hankintalakia 
noudatetaan. 
 
 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on otettu vakavasti sekä tehty 
tarvittavat toimet. Huomiot lähinnä kohdistuvat prosessien yksityiskohtiin.  Toimialan sisäinen 
tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen hyväksytyllä 
tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. 
Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista 
organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista informoidaan säännöllisesti 
toimielimen johdolle. 
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SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 
 

Tietosuoja- ja tietoturvariskejä on kartoitettu mm. erillisen tietosuojaprojektin yhteydessä.  

 
TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

Suomen talouden ja erityisesti Lounaisen Suomen talous- ja työpaikkakehitys on olennaisesti 
parantunut ja luo positiivisuutta ja vahvaa lisäarvon odotusta kaupungin tekemien 
tulevaisuusinvestointien suhteen. 
 
Turvapaikanhakijoiden määrä on olennaisesti vähentynyt viime vuoteen nähden, riskinä on 
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden, ns. paperittomien henkilöiden, määrän 
kasvu. Kaupungin/konsernipalveluiden koordinoima maahanmuuttoverkosto toimii yhdessä 
sidosryhmien kanssa tavoitteenaan ennakoida tulevia muutoksia ja koordinoida sisäisiä 
palvelutarpeita.  
 
Konsernipalvelut-toimialalla sekä toiminta- että henkilöriskinä on henkilöstön voimakas 
eläköityminen tulevalla suunnitelmakaudella. Henkilöstön eläköitymisen lisäksi nähdään 
toimintavarmuudessa kohtalaisena riskinä tietotekniikkaan ja tietohallintoon liittyvät muutokset ja 
vaatimukset. Tiedostettuja riskejä pyritään hallitsemaan jatkuvalla henkilöstön osaamisen 
kehittämisellä ja toiminnan kehittämisellä osana koko kaupungin organisaation ja toiminnan 
kehittämistä.     
 
Mm. Kuntalain ja EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin on reagoitu ja toimintoja kehitetty, mm. 
vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön Rauman kaupungin viranhaltijapäätösten julkaisu kaupungin 
nettisivuilla.   
 
Kaupungin riskienhallinta ja hallinnointi on parantunut vakuutusten päivittämisen yhteydessä 
vakuutusmeklarin toimesta. Kaupungin uudet vakuutukset ovat voimassa vakuutuskaudella 2016‒
2019. Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
17.12.2018.  
 
Oikeudenkäyntiasioista on huomiot konsernihallinnosta. 
 

 
 
Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.  

 
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia 
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Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.–31.12.2018  

Hankeen nimi Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 
Kasvua, kehitystä ja uutta 
liiketoimintaa (ELY) 

Hanke toimi jatkoajalla 28.2. asti. Toteutettiin Cleantech-
julkaisun käännöstyöt kiinaksi. Tuotettiin seudusta materiaaleja 
englanniksi ja kiinaksi. Hankkeen loppuraportoinnit ja 
maksatushakemus tehty ja hyväksytty rahoittajalla.   

Biotuotetehdas, 
käynnistämisen 
edellytykset (AIKO) 

AIKO-hanke toimi 31.3. 2018 asti. Tuotettiin raportti tehdystä 
asiantuntijaselvityksestä suomeksi ja englanniksi jatkokäyttöä 
varten. Hankkeen loppuraportti ja maksatushakemus tehty ja 
hyväksytty rahoittajalla.  

Jätevirroista arvonnousua 
Satakuntaan (EAKR) 

Hanke käynnistyi 1.4. Tätä edelsi projektipäällikön rekrytointi. 
Käynnistäviä toimenpiteitä tehty, perustettu toimialaryhmä sekä 
ohjausryhmä. Tiedotettu medialle ja osallistuttu alan 
tapahtumiin. Järjestetty kiertotalousseminaari 4.12. jota edelsi 
Sitran ja Business Finlandin roadshow Raumalla 9.10. Järjestetty 
kiertotalousteemainen opintomatka Ruotsiin. Teetetty resurssi- 
ja sijaintipaikkaselvityksiä.   

 

Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 

 
Yksityiskohtainen selvitys konsernipalveluiden tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–
31.12.2018.  
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMIALAN TAVOITTEET 
 
Rauman Tarinan resurssit  

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Selvitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

Osaava 
henkilöstö 

• Jatkamme 
henkilöstön ja 
esimiesten tukemista 
mm. koulutuksella, 
opastuksella ja 
ryhmätyönohjauksella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rekrytointien ja 
hakemusten lkm. 
 
 
 
 
 

• Työkierto, hlömäärä 
• Koulutukset, 

osallistujamäärät, hlö 
• Tehdyt henkilöstöaloitteet, 

lkm 
• Liikunta- ja kulttuurituen 

(e-passi) käyttäjämäärä 
• HaiPro- 

työturvallisuusilmoitusten 

479 avoimia työpaikkoja 
(rekrytointeja 265), 
hakemuksia 5473, vakituisia 
168, määräaikaisia 311, 
joista kesätyöntekijöiden 
työpaikkoja 152 
 
- 
56 koulutusta, 1625 
osallistujaa  
18 aloitetta  
 
2479 henkilöä 
 
702 kpl HaiPro –
työturvallisuusilmoitusta 
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• TVA- prosessin 

ohjaaminen 
 
 
 
 
 
 
 

• Henkilöstöohjelman 
laadinta, koordinointi 
ja valikoitujen 
painopisteiden 
toteuttaminen. 

määrä 
• Sairauspoissaolojen määrä 

  
47 029 kalenteripäivää 
Huom! Luvut ovat koko 
kaupunkitasolla. 
 
TVA-alatyöryhmät ovat 
koordinoineet mallitehtävän-
kuvausprosessia ja niiden 
pohjalta on laadittu 
tehtäväkohtaisia kuvauksia. 
Laadittu paikallinen KVTES-
arviointikehikko, korituslo-
make ja TVA-työn periaat-
teet.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
24.9.2018 henkilöstöohjel-
man ja siihen liittyvän 
toimenpidesuunnitelman 
2018 – 2021. 

Vahva talous • Toimimme 
kustannustietoisesti. 

• Yhteen sovitamme ja 
kehitämme toiminnan 
ja talouden 
seurantaa. 

• Parannamme 
käyttötaloutemme 
menokehityksen 
hallintaa suhteessa 
tulorahoitukseen. 

• käyttötalouden 
toimintamenokehitys ei 
vuosittain ylitä yleistä 
kustannusten nousua 

 
 
 
 
 
 
 
• Johdon 

työpöytäsovelluksen 
käyttöönotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vuosikatteen riittävyys 

poistoihin 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
10.12.2018 Vahva ja vakaa 
Rauma -talousohjelman 
käynnistämisen. Ohjelman 
tavoitteena on kaupungin  
käyttötalouden läpikäyminen 
ja talouden kokonaisuuden 
arviointi.  Ohjelmatyössä on 
mukana asiantuntijayritys 
Perlacon Oy.  
 
Johdon työpöytäsovellusta ei 
käyttöönotettu. Taloushallin-
non järjestelmäkokonai-
suutta kartoitetaan vuonna 
2019. Vuonna 2018 tehtiin 
talousohjauksen henkilöstöä 
sekä toimialojen talous- ja 
hallintopäälliköitä osallistaen 
talousohjauksen toiminnan 
kehittämiskohteiden analyysi 
käyttäen kuntatalous-
prosessien asiantuntijaa. 
Analyysi antoi myös suuntaa 
järjestelmäasiain kehittämi-
seen. 
 
Vuosikate ei riitä kokonai-
suudessaan poistoihin. Tili-
kauden tulos on alijäämäi-
nen. 
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Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma  

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Selvitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

Toimivat 
palvelut, helppo 
arki 

• Hyvinvointisuunni-
telman laadinnan 
koordinointi ja 
toteuttamisen 
seuranta 

• Hyvinvointisuunnitelma 
laadittu 

 

Hyvinvointiohjelma 2018 – 
2021 hyväksyttiin kaupun-
ginvaltuustossa 24.9.2018.  

Energiatehok-
kuuden 
parantaminen 

• Huolehdimme 
hiilineutraali kunta -
hankkeen (HINKU) 
etenemisestä 

• HINKU-tavoitteet; 
monessako (kpl) 
tarjouskilpailussa 
huomioitu 

Uudet hankintaohjeet (KH 
613§ 18.12.2017) on otettu 
käyttöön ja myös niissä 
ohjeistetaan huomioimaan 
HINKU-tavoitteet hankin-
noissa. Hankintasuunni-
telman käyttöönotto on teh-
nyt hankinnoista suunnitel-
mallisempia. HINKU-
tavoitteet on huomioitu 
36/66 eli noin 45 %:ssa 
kaikista tarjouskilpailuista.  

 
Ympäristön 
siisteys 

• Kannustamme 
työntekijöitämme ja 
kuntalaisia 
osallistumaan 
ympäristönhoitoon 
 
 
 
 
 

• Huolehdimme, että 
ympäristötekijät 
huomioidaan 
toiminnassa ja 
päätöksenteossa 

 Jokaisessa Rauma-lehden 
numerossa on julkaistu 
HINKU-juttu ja pidetty ai-
hetta yllä myös henkilöstö-
lehdessä. Ympäristönsuo-
jeluasioista viestitty aktii-
visesti kaupungin viestintä-
kanavissa. 
 
Ympäristötekijät huomioi-
daan konsernipalveluiden 
osalta mm. hankinnoissa/ 
hankinta-ohjeissa, viestin-
nässä ja asioiden valmistelu/ 
suunnitteluvaiheessa.  

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma  

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Selvitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

Koulutustarjon-
nan turvaami-
nen elinkeino-
elämän tarpei-
siin 

• Aktiivinen toiminta 
korkeakouluverkostos
sa ja edunvalvonta 

 Korkeakouluverkoston veto-
vastuu on sivistystoimialalla; 
osallistuttu verkoston koko-
uksiin. Koulutuskysymyksiä 
on käsitelty Miltton Oy:n 
toteuttamassa edunvalvon-
takoulutuksessa. 

Elinvoimaa 
tukevat 
investoinnit ja 

• Huomioimme 
yritysnäkökulman 
toteutumisen 

• Yksityisen sektorin 
työpaikkakehitys 

 

Työpaikkakehityksen 
tuoreimmat tilastoluvut ovat 
vuodelta 2016. Yksityisen 
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markkinointi kaikessa 
toiminnassamme ja 
koko 
kaupunkikonsernissa 
laadukkaasti ja 
joustavasti. 

 
 
 
 
 
 
• Elinvoimaohjelman 

laadinta, koordinointi 
ja valikoitujen 
painopisteiden 
toteuttaminen. 

 
• Positiivisen 

rakennemuutoksen 
tukeminen 

 
 
 
 
 
 
• Työttömyysprosentti 
 
 
 
 
 
 
 
• Elinvoimaohjelma laadittu 
 
 
 
 
 
• Alueelle ohjautuneet 

rakennemuutosresurssit 

sektorin työpaikkakehitys on 
ollut positiivinen vuodesta 
2015 vuoteen 2016: 11 846 
11 881 (kaikki työpaikat 
15 960  15 862) 
 
Työttömyysprosentti on 
kehittynyt positiivisesta eli 
laskenut vuoden takaisesta 
1,3 prosenttiyksikköä ollen 
joulukuun 2018 lopussa 9,0 
% (jouluk. 2017 lopussa 10,3 
%)  
 
Elinvoimaohjelman laadinta 
on aloitettu ja se tuodaan 
kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi keväällä 
2019.  
 
Rakennemuutosresursseja 
on ohjautunut mm. koulu-
tukseen. 
 
Luotu edellytyksiä osaavan 
työvoiman saatavuudelle, 
mm. osallistumalla Töihin 
Tänne-ja Kesäteekkari –kam-
panjoihin. Lisäksi osallistuttu 
Valmet Automotive Oy:n 
organisoimaan ’Autotehtaan 
Sankarit’– Suomi –kierrok-
seen (mm. Oulu, Kajaani 
ym.) teemalla ’Tule asumaan 
Raumalle’. Osallistuttu 
Valmet Automotive Oy:n 
järjestämiin Pestuumark-
kinoihin, yht. 14 kpl, sekä 
’Tuu messiin’ -messuille ja 
’Minifarmi’-messuille, joissa 
teemana ’Tule asumaan 
Raumalle’. Uusien asukkai-
den saamiseksi ylläpidetään 
kaupungin nettisivuilla 
asuntorekisteriä tarjolla 
olevista vapaista vuokra-
asunnoista.  
 

Kilpailukykyinen 
verotus 

 • viimeisen viiden vuoden 
aikana kunnallisvero-%;n 
muutokset eivät ylitä 

Rauman kunnallisvero-% on 
keskimääräistä valtakunnal-
lista veroastetta korkeampi. 
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keskimääräistä 
valtakunnallista  
veroasteen muutosta  

Näin on ollut vuodesta 2016 
alkaen. Keskimääräinen 
valtakunnallinen kunnallis-
veroprosentti on ollut:  
2019 19,88%, 2018 19,84%, 
2017 19,90%, 2016 19,85%, 
2015 19,82% ja 2014 
19,74%. Muutos vuosien 
2014 - 2019 aikana on ollut 
0,14%-yksikköä.  
 
Raumalla vastaavat ovat 
olleet 2019 20%, 2018 20%, 
2017 20%, 2016 20%, 2015 
19%, 2014 19%. Muutos 
vuosien 2014–2019 aikana 
on ollut 1 %-yksikkö. 
 

Etätyömahdol-
lisuuksien 
parantaminen 

• Laaditaan 
suunnitelma 
etätyömahdollisuuk-
sien kehittämiseksi 

 
 

• Suunnitelma laadittu Etätyön kehittämisen 
tarpeita ja mahdollisuuksia 
on selvitelty eri foorumeissa 
mm. osaavan työvoiman 
saatavuuteen liittyen. 
Tarkemmat suunnitelmat 
laaditaan keväällä 2019.  

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma  

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Selvitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

Liikenneyhteyk-
sien parantami-
seen vaikutta-
minen 

• Toimimme aktiivisesti 
alueemme elinvoimaa 
kehittävien 
hankkeiden 
käynnistämisessä ja 
toteuttamisessa 

 Rauman ja Porin välisen 
joukkoliikenteen kehittämi-
nen sekä uuden liikenteen 
aloitus 1.6.2018 alkaen. 
LVM:n henkilöjunapilotti-
hakuun osallistuminen 
yhdessä Satakuntaliiton 
kanssa. 

Osallistava ja 
keskusteleva 
toimintakult-
tuuri 

• Otamme kuntalaiset 
mukaan palveluiden 
kehittämiseen 

• Luomme ja 
hyödynnämme 
kanavia, jotka 
kannustavat asukkaita 
ja sidosryhmiä 
osallistumaan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisaatiouudistuksen 
tavoitteita on jalkautettu 
osana Rauman Tarina, osa 
2:n tavoitteiden viestintä- ja 
jalkauttamissuunnitelmaa. 
Rauman Tarina, osa 2:n 
tavoitteita visualisoitiin 
laajalle yleisölle sosiaalisen 
median kautta jaettavilla 
agenttifilmeillä (2 kpl), joiden 
toteutuksessa osallistettiin 
laajasti kuntalaisia ja 
yrityksiä. Agenttifilmit 
julkaistiin kutsuvierasensi-
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• Huolehdimme uuden 

palveluorganisaation 
toiminnan ja 
tavoitteiden 
etenemisestä 

• Lisäämme henkilöstön 
osallistumisen 
mahdollisuuksia 
toimintakulttuurin 
kehittämiseksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Yhteisten 

keskusteluosuuksien 
lisääminen esim. 
koulutus- ja 
henkilöstötilaisuuksissa 

illassa 12.11.2018, ja niillä on 
ollut katselukertoja vuoden 
loppuun mennessä noin 
20.000.  
 
Uusi, kaupunkiorganisaation 
sisäinen intranet, JEMMA, 
otettiin käyttöön 
18.12.2018. Uusi intranet 
tarjoaa mahdollisuuksia 
sähköisille ryhmä- ja tiimi-
työskentelytiloille, reaali-
aikaisen organisaation 
sisäisen keskustelukanavan 
ja mahdollistaa tehokkaan 
sisäisten ohjeiden ja doku-
menttien sähköisen hallin-
nan ja jakamisen.  
 
Poikkihallinnollisten tiimien 
vetäjät ovat kokoontuneet 
säännöllisesti, kaupungin 
johtoryhmässä on käsitelty 
tarpeen mukaan organisaa-
tiouudistukseen liittyviä 
linjanvetoja.  
 
Kouluttajille on annettu 
taustatietoa, jotta koulutuk-
sen sisältö vastaa Rauman 
kaupungin tarpeita. Lisäksi 
interaktiivista koulutusta on 
lisätty. On myös järjestetty 
toimialakohtaiset työpajat, 
joissa henkilöstön osaamisen 
tarpeita on kartoitettu ja 
nämä tarpeet on huomioitu 
keskitetyn koulutuksen 
sisältöä laadittaessa. 
 

Aktiivinen 
edunvalvonta 

• Edunvalvontayhteyksi
en kartoittaminen ja 
aktivoiminen 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Kartoitus tehty Kaupunginhallitus hyväksyi 
Rauman kaupungin edun-
valvonnan toimintamallin 
5.11.2018, joka koostettiin 
Miltton Oy:n vetämän 
edunvalvontakoulutuksen 
yhteydessä. Toimintamalli 
sisältää mm. edunvalvonnan 
tavoitteet ja organisoitumi-
sen, edunvalvonnan kärki-
hankkeiden määrittämisen 
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• Aktiivinen sote- ja 

maakuntauudistuksee
n liittyvä 
edunvalvonta 

sekä raportoinnin tavat. 
 

Osallistuttu maakunnalliseen 
sote- ja maakuntavalmis-
teluun eri työryhmien 
kautta. 
 

Sähköisten 
asiointipalve-
lujen toteut-
taminen 

• Uudistamme ja 
kehitämme 
asiakaslähtöisesti 
sähköisiä 
palveluprosessejamm
e ja työtapojamme 

• Verkko- ja 
mobiilimaksamisen 
kehittäminen 

Kesäkuussa on toteutettu 
vaihdepalvelu-uudistus 
kaupungin puhelinvaihtees-
sa.  Henkilökuntaa on kou-
lutettu järjestelmän käyt-
töön ja infotilaisuuksia on 
pidetty. Henkilökunnan 
kulunvalvontaa on kehitetty 
ottamalla käyttöön mobii-
lileimaus. Molemmat uudis-
tukset ovat parantaneet 
henkilökunnan tavoitetta-
vuutta. 
 
Verkkomaksu- ja verkko-
kauppa-asioihin tehtiin 
järjestelmähankinta sekä 
käyttöönotto vuonna 2018. 
Verkkokaupan laajempi 
käyttöönotto tapahtuu 
tammikuussa 2019.  
Lisäksi vuoden 2018 aikana 
on otettu käyttöön sähköiset 
matkahallintaohjelma ja  
tehtävänkuvausrekisteri. 

 
Verkostojen 
hyödyntäminen 

• Konsernipalveluiden 
vastuulla olevien 
yhteistyöverkostojen 
koordinointi, 
tavoitteiden 
asettaminen ja 
seuranta 

• Verkostojen tavoitteet 
asetettu 

Kaupunginhallitus merkitsi 
tavoitteet tiedokseen koko-
uksessaan 25.6.2018 ja ke-
hotti toimialoja huomioi-
maan ne mahdollisuuksien 
mukaan v. 2019 TA-valmis-
telussa ja tavoitteenaset-
telussa.  
 

Kaupunkiliiken-
teen kehittämi-
nen 

• Kehitämme 
paikallisliikennettä 
asukkaiden tarpeita 
kuunnellen  

 Kauppalinjan (linja 4.) liiken-
nöinti jatkuu erillispäätök-
sellä kesäkuuhun 2019 asti, 
ja toteutui  myös koulujen 
kesäloman aikana kesällä 
2018. 
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Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma  

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Selvitys toimenpiteiden 
toteuttamistilanteesta 

Raumasta 
tapahtumakau-
punki 

• Luomme hyvät 
kehittymismahdollisu
udet jo olemassa 
oleville tapahtumille 
ja tarjoamme 
houkuttelevat 
puitteet uusille. 

 Markkinointiyhteistyösopi-
muksia on tehty tapahtuma-
järjestäjien kanssa ja osallis-
tuttu näyttävästi Porin 
Asuntomessuille.  

Merellisyys 
näkyväksi 

• Hyödynnämme 
merellisyyttä 
monipuolisesti 
vetovoiman 
kasvattamisessa. 

• Haemme aktiivisesti 
uusia keinoja meren 
läheisyyden 
hyödyntämiseksi. 

 Olemme osallistuneet 
aktiivisesti Visit Finlandin 
Merellinen saaristo –kasvu-
ohjelman sekä Lounais-
rannikon Suomen saaristo -
markkinointikampanjan 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen.  
 

Maailmanperin-
tökohde statuk-
sen hyödyntä-
minen 

• Hyödynnämme 
vetovoiman 
lisäämiseksi 
aktiivisesti kahden 
maailmanperintökoht
een statusta 

 Molemmat Rauman maail-
manperintökohteet sekä 
merellisyys ovat olleet Rau-
man valtakunnallisen ja kan-
sainvälisen markkinoinnin 
painopisteenä. Toimme 
Vanhan Rauman näkyvästi 
esille myös Porin Asunto-
messuilla, jossa osastomme 
oli rakennettu Vanhan Rau-
man henkeen.  

 
Rauman 
imagon 
kehittäminen 

 
• Tehostamme 

viestintää ja 
kuntamarkkinointia 

• Asiakastyytyväisyys; 
uusittujen 
nettisivujen 
palvelevuus 

• Verkkosivuston ja some-
kanavien seuraajamäärät 

Verkkosivuja on ylläpidetty 
ja kehitetty saatujen asiakas-
palautteiden perusteella.  
Uusille asukkaille on laadittu 
oma sisältökokonaisuus. 
Myös nuorille on avattu 
sivustolle oma kokonaisuus. 
Vuoden aikana saatu palaute 
on ollut positiivista. Käyttä-
jätutkimusta ei teetetty 
vuonna 2018. Seuraava 
tutkimus teetetään 2019.    
Verkkosivuston ja some-
kanavien seuraajamäärät 
ovat kasvaneet tasaisesti. 
 

Avoimen, 
vuorovaikuttei-
sen ja yhteisöl-
lisen ilmapiirin 

• Huomioimme uudet 
kuntalaiset 
 
 

• Järjestetty 
tervetulotilaisuus uusille 
kuntalaisille, 
osallistujamäärä 

Ensimmäinen tervetulotilai-
suus pidettiin 20.9., jossa 
osallistujia oli n. 20 henkilöä. 
Keväällä 2019 pidetään kaksi 

26



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
2 Konsernipalvelut     

luominen  
 
 
• Parannamme 

konsernipalveluiden 
sisäistä ja ulkoista 
yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta.  
Edistämme 
matriisimaista 
toimintatapaa. 

 
 
 
• Yhtenäisten 

toimintatapojen 
käyttöönotto 
 

tilaisuutta, joista toinen on 
englanninkielinen.  
 
Konsernipalveluiden 
aamukahvitilaisuuksissa on 
käsitelty laajasti omaa 
toimintaa/ hankkeita sekä 
kuultu muiden toimialojen 
alustuksia. 
Poikkihallinnolliset tiimit 
ovat kokoontuneet 
säännöllisesti, yhteistyö 
toimialojen edustajien 
kanssa on koettu erittäin 
hyödylliseksi. Yhteistyön 
tekemisen muotoja tulee 
edelleen kehittää. Ok 
Riskienhallintasuunnitelma 
hyväksyttiin kaupunginhalli-
tuksessa 17.12.2018. 
Riskienhallintasuunnitelman 
myötä riskienhallintaan 
liittyen on kehitetty yhteisiä 
käytäntöjä raportoinnissa 
(osavuosikatsaus, tilinpäätös, 
talousarvio) sekä edistetty 
riskienhallinnan arkipäiväis-
tymistä osaksi jokapäiväistä 
toimintaa. 
 

Toteutetaan 
rohkeasti uusia 
ideoita 

• Vahvistamme 
kehittämis- ja 
muutosmyönteisyyttä 
koko 
kaupunkikonsernissa. 

• Henkilöstön 
aloitetoiminnan 
kehittäminen ja tehtyjen 
henkilöstöaloitteiden 
määrä 

Tehtyjen aloitteiden määrä 
on 18 kpl vuonna 2018.  
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3 Työllisyyden hoito 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1-31.12.2018 

 

Palkkatukityöllistäminen 

 

Muu työllistäminen 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Raumalla ja Rauman seudulla työllisyystilanne on kohentunut selvästi. Satakunnan ELY-keskuksen 
työllisyyskatsauksen 12/2018 mukaan Rauman työttömyysaste oli 9,0 % (12/2017 10,3 %). Työttömien 
työnhakijoiden vähennystä oli 251 henkilöä. Niin nuorten alle 25-vuotiaiden kuin yli 12kk työttömänä 
olleiden työttömyysaste on samoin pienentynyt. Alle 25-v. työttömiä työnhakijoita oli 12/2018 166 
henkilöä ja vastaavana ajankohtana 12/2017 170 henkilöä. Yli 12kk työttömänä olleiden henkilöiden määrä 
on suotuisan työllisyyskehityksen myötä laskenut varsin merkittävästi. 12/2018 378 henkilöä ja 12/2017 
528 henkilöä. Kunnan maksuosuuslistalla olevien (yli 300päivää työmarkkinatukea saaneiden) 
aktivointiaste laski hieman.  Aktivointiaste 9/2018 oli 34,6 % ja vuonna 9/2017 akt. aste 35,4 %.  
 
Kohentunut työllisyystilanne vaikutti työllisyyden hoidon vuoden 2018 toteutumaan positiivisesti. Selkeästi 
alentunut pitkäaikaistyöttömyys sekä sen vaikutukset kunnan KELAn maksuosuuteen pitkin vuotta; 
maksuosuus oli alin sitten 2015 toteutuneen maksuosuusmuutoksen. Maksuosuus oli 2.059.299 euroa, 
214.571 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.  TE-hallinnon palkkatukia saatiin arvioitua selkeästi 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 410 000 -530 270 -120 270 120 270
Tuet ja  avustukset 410 000 -530 270 -120 270 120 270
Toimintamenot -2 804 499 -4 367 084 1 492 887 -2 874 197 -2 714 016 160 181 94,4 %
Henki löstökulut -1 561 476 1 517 482 -43 994 -123 346 -79 351 280,4 %
Palvelujen ostot -5 167 -24 594 -24 594 -11 194 13 400 45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 864 -5 014 -5 014 -5 447 -433 108,6 %
Avustukset -2 796 732 -2 658 720 -2 658 720 -2 572 780 85 940 96,8 %
Vuokrat -250 -250
Muut kulut -736 -141 874 -141 874 -999 140 875 0,7 %
Toimintakate -2 804 499 -3 957 084 962 618 -2 994 466 -2 714 016 280 451 90,6 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 410 000 -530 270 -120 270 120 270
Tuet ja  avustukset 410 000 -530 270 -120 270 120 270
Toimintamenot -2 645 699 -3 956 035 1 265 742 -2 690 293 -2 558 816 131 478 95,1 %
Henki löstökulut -1 318 427 1 290 336 -28 091 -123 346 -95 255 439,1 %
Palvelujen ostot -5 167 -24 594 -24 594 -11 194 13 400 45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 864 -5 014 -5 014 -5 447 -433 108,6 %
Avustukset -2 637 932 -2 490 720 -2 490 720 -2 417 580 73 140 97,1 %
Vuokrat -250 -250
Muut kulut -736 -141 874 -141 874 -999 140 875 0,7 %
Toimintakate -2 645 699 -3 546 035 735 472 -2 810 563 -2 558 816 251 747 91,0 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -158 800 -411 049 227 146 -183 903 -155 200 28 703 84,4 %
Henki löstökulut -243 049 227 146 -15 903 15 903
Avustukset -158 800 -168 000 -168 000 -155 200 12 800 92,4 %
Toimintakate -158 800 -411 049 227 146 -183 903 -155 200 28 703 84,4 %

28



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa  
3 Työllisyyden hoito 
 
 
enemmän, 580.000 euroa, arvioidun 410.000 euron sijaan.  
Koko työllisyyden hoito pysyi talousarvion raamissa ja vuoden 2018 toteutuma oli 2.714.016€ ( 90,6 %) 
 

YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Työllisyyden hoidon osalta ei ole havaittu haasteita em. asiakohtiin. 
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Työllisyyden hoito pyrkii toiminnassaan avoimeen, tasavartaiseen ja tasa-arvoiseen toimintatapaan, niin 
henkilöasiakkaiden, palveluntuottajien sekä työnantajien kanssa. Palveluita hankkiessamme pyrimme 
kilpailuttamaan toimijoita, jotta työllisyydenhoidolla olisi laaja palvelupaletti tarjottavanaan asiakkaille. 
Suorahankintoihin päädyttäessä  käytämme apuna hankintatoimen osaamista.  
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Rauman kaupungin taloustilanne ja sen johdosta valtuuston joulukuussa 2018 hyväksymä ”vahva ja 
vakaa Rauma-talousohjelma” tullee näkymään myös työllisyyden hoidon talousarviovuodessa 2019 
sekä tulevissa talousarviosuunnitelmavuosissa.  
 
Myös mahdollisen maakunta- ja sote uudistuksen mukanaan tuomat kuntatalouden ja 
toimintajärjestelmän muutokset tulevat vaikuttamaan työllisyyden hoidon talouteen ja toimintoihin. 

 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

- Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen pysähtyy ja budjetissa 2019 on kuitenkin vähennetty 
maksuosuuden menoerää huomattavasti 

- TE-hallinnon palkkatukimäärärahojen loppuminen/myöntämisehtojen muuttaminen. 
- Mahdolliset lakimuutokset muun muassa kuntouttavan työtoiminnan toteutuksessa. 

 
SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

 
Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 

 
1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 

 
Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidossa on noudatettu toimintaan kohdistuvia lakeja kiitettävästä ja toimintaa on 
toteutettu hyvän hallintotavan mukaisesti. Työn toteutuksessa merkittävimmät lait ovat Laki kuntouttavasta 
työtoiminnasta ja Laki työvoima- ja yrityspalvelulaista. Omalta osaltaan myös Kela ja TE-hallinto ja ELY-keskus 
suorittavat työllisyydenhoitoon kohdistuvaa valvontaa etuuksien maksajan roolissa. Työllisyydenhoitoon ei ole 
kohdistunut moitteita tai valituksia toimintavuonna 2018.  
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: Budjetissa on pysytty. Talouseurantaa toteutetaan reaaliaikaisesti. Kaupungin vuosikello 
toiminnan ja talouden seurannassa tukee omalta osaltaan toiminnan toteutusta.  
 

 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: Asiantuntemusta ja ymmärrystä riskien hallintaan on, mutta työllisyydenhoidon näkökulmasta 
moni riski perustuu jonkun muun toimijan tai lainsäätäjän tekemiin muutoksiin, jotka saattavat olla ennakoimattomia 
tai sellaisia, joihin ei pystytä vaikuttamaan. Esimerksi työmarkkinatuen maksusosuus nousee, mikäli TE-palvelujen  
työllistämistoiminta vähenee tai yleinen työllisyystilanne heikkenee. Samoin mikäli työhallinto muuttaa esimerkiksi 
palkkatuen linjauksia, sillä saattaa olla nopea vaikutus kaupungin tuottoihin. Kuntouttava työtoiminta on myös 
todella merkittävässä osassa kaupungin maksuosuuden hillitsemisessä. Mikäli lakia muutetaan, vaikutus on heti 
todella merkittävä. Riskejä on kuitenkin pyritty tunnistamaan ja ennakoimaan. 
 

 

4. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidossa on käytetty kaupunkiorganisaation, kuten lakimiesten ja hankintatoimen,  
asiantuntemusta sopimusmenettelyissä. Sopimusehtoja on noudatettu ja ajantasaista seurantaa ja valvontaa 
suoritetaan.  
 

 

5. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoito (1500) jakautuu kahteen kustannuspaikkaan 1500 palkkatukityöllistäminen ja 
1504 muu työllistäminen. Palkkatukityöllistämisen (1500) osalta toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan 
toimintasääntöä ja talouden hallinnan toimintajärjestelmää muun muassa laskujen hyväksynnän/tarkastuksen osalta. 
Toiminnan toteutuksessa ei ole todettu puutteita ja sisäinen tarkastus on ollut riittävää. Muun työllistämisen alle 
lukeutuvat yrityksille suunnattu kesätyöpaikkatuki sekä kaupungin kesätyöpaikkoihin toimialoille suunnattu tuki. 
Kummastakin on tehty keskitetysti jakopäätös, jonka mukaisesti laskujen hyväksyntä/ tarkastus on tehty. Toiminnan 
toteutuksessa ei ole todettu puutteita ja sisäinen tarkastus on ollut riittävää. 
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SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

Riskin kuvaus Riskin vaikutuksen 
arviointi 

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden 
seuranta ja raportointi 

Tietosuojapolitiikka ja tietoturva Tietosuojapolitiikka osanaan 
tietoturva määrittelee 
järjestelmän, jota 
noudatetaan kaupungin 
tietosuojan toteuttamisessa 
ja kehittämisessä. 

Rauman kaupungilla on määritelty 
toimintaprosessi ja ohje liittyen toimintaan 
tietoturva- ja tietosuojaloukkausten 
tapahtuessa. 

Arkistointi Asiakirjojen arkistointi 
tapahtuu Rauman kaupungin 
arkistointiohjeen mukaisesti.  

Asiakirjojen asianmukaisesta  
arkistointinnista vastuu on jokaisella 
kaupungin työntekijällä. Tarvittaessa 
tiedustelu viraston arkistointivastaavalta. 

 

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2018  

 
Rauman seudun Katulähetys ry, 200.000€ 
Rauman seudun työnhakijat ry, 142.000€ 
Työpankki Arbeetti Oy, työelämään sopeuttamisen palvelut (arvio vuositason kustannuksista 200.000€, 
sopimuksessa ei ole määritelty kokonaishankinnan arvoa) 
 

 

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.  
 
 
Rauman kaupunki (Kh 84§ 5.3.2018) hankki työelämään sopeuttamisen palveluita Arbeetti Oy:ltä vuonna 
2018 suorahankintana ( sopimuksen hankinnan arvio vuositasolla noin 200.000 €). Rauman kaupunki on 
sopinut käyttävänsä sopimuksen optiovuoden 2019, samalla summalla hankittavaa palvelua. Arbeetti Oy:n 
toimitusjohtaja Jere Saarela on Rauman kaupunginhallituksen varajäsen. 
 
 

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1. – 31.12.2018 

Hankeen nimi Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 

PARTY, Parempaa 
työkykyä hanke 
(ESR/STM) 

Hanke päättynyt 31.3.2018. Hankkeen toimintakäytäntöjen juurruttamista on jatkettu 
työllisyydenhoidon varoin kolmen määräaikaisen työntekijän voimin (sairaanhoitaja, 
työhönvalmentaja ja ohjaaja).  
 
Päätös palkkaamisesta on tällä hetkellä 31.12.2019 asti. Työmarkkinatuen maksuosuusmaksujen 
arvioitu säästö jatkaneiden kolmen työntekijän tekemän työn osalta ajalla 1.4.-31.12.2018 oli 
100.940 euroa. Tässä summassa ei ole vielä huomioitu valtion tuottoja. Kustannussäästön 
seurantaa jatketaan vuonna 2019. 
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Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 

Työllisyydenhoito on asetettujen tavoitteiden näkökulmasta päässyt tavoitteisiinsa. Työllisyystilanne on 
parantunut selkeästi, niin yleinen työttömyysaste kuin pitkäaikaistyöttömyys ovat olleet laskussa. 
Työllisyyden parantuminen näkyy myös selkeästi kaupungin työmarkkinatuen maksumäärässä. 
Työmarkkinatuen maksuosuus oli n. 215.000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna, (2.059.300 euroa 
2018).  Samalla työllisyydenhoito on myös toimenpiteillään ollut omalta osaltaan vaikuttamassa 
maksuosuuden vähentymiseen. Muun muassa Rauman seudun TYP (entinen työvoiman palvelukeskus) on 
saanut huomattavassa määrin ihmisiä töihin tai koulutukseen.  
 
Työllisyyden hoidon suotuisa kehitys näkyi kaupungin omassa työllistämistoiminnassa paikoitellen myös 
työvoimapulana. Omien kriteerien mukaisia työllistettäviä ei esim. varhaiskasvatuksen tarpeisiin löytynyt 
riittävästi. Työllistämistoimintaa on voitu toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ja ihmisiä on saatu myös 
työllisyyspolulla eteenpäin avoimille työmarkkinoille. Uusia palvelumalleja on kehitetty ja maakunnallista ja 
valtakunnallista yhteistyötä ja valmistelutyötä on tehty tiiviisti. 
 
Koko työllisyyden hoito pysyi talousarvion raamissa ja vuoden 2018 toteutuma  
oli 2.714.016€ ( 90,6%) 
 

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET’ 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö • Tuetaan henkilöstön osaamista ja 
ammatillista kehittymistä, 
koulutussuunnitelman mukaisesti.  

• Työllistettyjen henkilöiden osaamisen 
kasvattaminen 

• Edistämme oppisopimuskoulutuksen 
käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja 
kehittämisessä. 
 

• Koulutuspäivät / 
osallistujamäärät 

• osatutkintosuoritusten 
määrä 
(oppisopimukset, VALO-
valmennus) 
Oppisopimusten määrät 
kaupungin työyksiköissä. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Työelämään sopeuttamisen palvelun (Arbeetti) ostoon on kaupungin tukemana yhdistetty myös 

erilaisten pätevyyskorttien suorittamista (es.2 hlöä tulityö) 
• Nuorten työpajan toiminnan yhteydessä on mahdolistettu osatutkintojen suorittaminen nuorille Valo-

valmennus sekä Sataedu, yhteensä 11 osatutkintoa. 
 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous • Pitkäaikaistyöttömien maksuosuusmaksun 
kasvun hillitseminen 

• Talouden jatkuva seuranta ja nopea 
reagointi. 

• KELA:n maksuosuusmaksu 
• Raportit, ennusteet, 

tilinpäätöstiedot ja 
tilastoinnin kehittäminen 

• Työllisyyden talousarvion 
toteutuminen suunnitellun 
mukaisesti. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Työmarkkinatuen maksuosuus pienentyi selkeästi, 1-12/2018 n. 2,06 M€ (1-12/2017 2,27 M€) vähennystä 

215.000 €. 

32



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa  
3 Työllisyyden hoito 
 
 

• Koko työllisyyden hoito pysyi talousarvion raamissa ja vuoden 2018 toteutuma oli 2.714.016 € ( 90,6%) 
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo 
arki 

• Tuemme ja kannustamme yrityksiä 
palkkaamaan nuoria. 

• Kehitetään työnantajille maksettavien 
Kaupungin lisätukien notkeutta, jotta ne 
palvelisivat entistä paremmin. 
 

Tuettujen kesätyöpaikkojen 
määrä, Rauma-lisien määrä. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Rauma-lisiä myönnetty 1.1.2018-31.12.2018  13 henkilölle. 
• Kesätyöpaikkatukea maksettiin vuonna 2018 yhteensä 155200 euroa, jolla tuettiin 388 työntekijän 

kesätyöpaikkaa. Tukia jäi käyttämättä 32 / 12800 euroa, vaikka myös myöhässä tukea hakeneille tehtiin 
päätöksiä. 

• Lisäksi myönnettiin ensimmäistä kertaa pilottikokeiluna yhteistyössä yrityspalveluiden kanssa kahdeksalle 
kesäyrittäjälle, joista neljä jatkoi yritystoimintaa. (VAU! Vauhtia alkavaan uraan tukea 400 
euroa/kesäyrittäjä.) 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Terveelliset ja turvalliset 
kiinteistöt 

• Turvallista ja terveellistä työskentely-
ympäristöä ylläpidetään ja parannetaan 
yhteistyössä muiden toimialojen kanssa 
 

• vakuutusilmoitusten määrä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Tietoa ei ole saatavilla 

 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Syrjäytymisen 
ehkäiseminen 

• Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti 
vähentää perheiden turvattomuutta ja 
tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on 
oma tehtävänsä. 

• Työttömyyden vähentäminen, 
toimenpiteiden tarjoaminen työttömille 
työnhakijoille. 

• Maahanmuuttajien integrointi 

• Palkkatuen sekä Rauma-
lisän päätösmäärät 
vuodessa. Kuntouttavan 
työtoiminnan asiakasmäärä 
vuodessa 

• Työttömyysaste, 
aktivointiaste 

• TET-jaksojen tarjoaminen 
maahanmuuttajille. 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Ajanjaksolla 1.1.2018-31.12.2018 
• Rauma-lisiä myönnetty 13 henkilölle. 
• Palkkatuella työllistettyjä henkilöitä 176 ( vuonna 2017 177 hlöä) 
• Palkkatukikuukausia 703kk (vuonna 2017 698kk) 
• kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 354 hlöä (2017  373 hlöä) 
• Työttömyysaste 12/2018 9,0 % (12/2017 10,3%) 
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Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Koulutustarjonnan 
turvaaminen 
elinkeinoelämän 
tarpeisiin 

• Työllistettyjen henkilöiden osaamisen 
kasvattaminen työelämän tarpeita 
vastaavaksi. 

• osatutkintosuoritusten 
määrä 
(oppisopimukset, VALO-
valmennus) 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Yhdellä työllistetyllä käynnissä tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus. Osallistumismahdollisuus 

kaupungin keskitettyihin koulutuksiin. 
• Työelämään sopeuttamisen palvelun (Arbeetti) ostoon on kaupungin tukemana yhdistetty myös erilaisten 

pätevyyskorttien suorittamista (es. tulityö) 
• Nuorten työpajan toiminnan yhteydessä on mahdolistettu osatutkintojen suorittaminen nuorille (Valo-

valmennus, Sataedu, Winnova) yhteensä 11 osatutkintoa. 
• Rauman seudun TYP tekee jatkuvaa yhteistyötä työnantajien ja koulutuskentän kanssa. Myös hankkeiden 

kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä (mm. Winnovan Winkkari-hanke). 
 

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Aktiivinen edunvalvonta • Avoin ja aktiivinen yhteydenpito muihin 
kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöön. 

Rauman kaupungin 
työllisyyden hoidon 
koordinaatioryhmän 
tapaamiset Foorumit, 
benchmarkkaukset, ym. 
tilaisuuksiin osallistuminen. 

Verkostojen 
hyödyntäminen 

• Tiivis yhteistyö seudullisesti, 
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
muiden työllisyyden hoidon toimijoiden 
kanssa. 

• Rauman kaupungin 
työllisyyden hoidon 
koordinaatioryhmän 
tapaamiset Foorumit, 
benchmarkkaukset, ym. 
tilaisuuksiin osallistuminen. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Työllisyyden hoidon koordinaatioryhmä kokoontui vain kahdesti, mutta yhteydenpitoa ja yhteistyötä on 

muuten pidetty eri toimijoiden kanssa. TYP-toiminnan osalta Työministeriön, kuntaliiton ja STM:n kanssa 
on tehty tiivistä yhteistyötä ja muiden kuntien kanssa valtakunnallista yhteistyötä.  

• Maakunnan ja soten valmisteluissa on oltu tiiviisti mukana; työllisyydenhoidolla on merkittävä rooli osana 
valmistelua ja oma yhdyspintansa sote palveluihin. 

• Työllisyyden hoidosta osallituttiin valtakunnallisiin foorumeihin, mm. Valtakunnallisille TYP-päiville 
Jyväskylässä. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Rauman imagon 
kehittäminen 

• Työnhakijoiden määrän ja 
työttömyysasteen pienentäminen. 

• Annamme nuorille mahdollisuuden 
tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana 
tarjoamalla heille kesätöitä 

• Räätälöidyt työllistymispolut luovat 

• Työttömyysaste 
• Omien kesätyöntekijöiden 

määrä ja toteutuneet 
palkkakustannukset  

• Uusien palvelumallien 
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jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä 
Rauma-yhteisöön kuuluvaksi 
 

aktiivinen kehittäminen 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Työttömyysaste on pienentynyt selkeästi, kuten myös pitkäaikastyöttömien määrä. Työttömyysaste 

12/2018 9,0% (12/2017 10,3%). Pitkäaikastyöttömät 12/2018 378 hlöä (12/2017 528 hlöä). 
• Nuorten Ohjaamo-toiminnan kehittämisessä on oltu mukana. Rauman seudun katulähetys vastaa 

Ohjaamo-hankkeesta Raumalla. Hallinnoija on Porin kaupunki. 
• Party-hanke päättyi 31.3.2018, mutta toimintaa on jatkettu kolmen määräaikaisen työntekijän voimin 

31.12.2019 asti. 
• Uutta Luotsi-hanketta on valmisteltu yhdessä Työterveyslaitoksen, Te-hallinnon ja satasoten 

kuntoutushankkeiden kanssa. Hakijana oli työterveyslaitos. Hanke sai kielteisen päätöksen. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Avoimen, 
vuorovaikutteisen ja 
yhteisöllisen ilmapiirin 
luominen 

• Räätälöidyt työllistymispolut luovat 
jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä 
Rauma-yhteisöön kuuluvaksi 

• Uusien palvelumallien 
aktiivinen kehittäminen 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• ks. edellä 
• Työpankki Arbeetin kanssa tehty sopimus vuodelle 2018, työelämään sopeuttamisen palveluista, vuonna 

2019 käytetään sopimuksen optiovuosi. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toteutetaan rohkeasti 
uusia ideoita 

• Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme 
työllisyyttä edistäviä toimijoita. 
Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen 
kehittämisen edelläkävijä. 

Paikallisten kolmannen 
sektorin työllisyydenhoidon 
toteuttajien tukeminen, 
valtakunnallisen yhteistyön 
lisääminen ja uusien 
toimintamallien 
kehittäminen aktiivisesti. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Tuetaan kolmannen sektorin kehittämistoimintaa. Avustukset raumalaisille kolmannen sektorin toimijoille 
• Uusia toimintamalleja kehitetään koko ajan työllisyydenhoitoon mm. VAU-nuoret kesäyrittäjät. 
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4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2018 

 

Soten oma toiminta 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

 
Terveyspalveluissa toteutettiin kiireisellä aikataululla vuoden 2017 lopussa anestesiaa ja leikkaussalia 
vaativien toimenpiteiden ja henkilöstön liikkeenluovutus Satakunnan sairaanhoitopiirille. Vuoden 2018 
alussa kehitettiin polikliinista kirurgiaa. Muutoksen seurauksena valtaosa hyväkuntoisista leikkaussaleista 
jäi käyttämättä. Terveyspalvelut menettivät runsaan 1 milj. euroa talousarvioonsa suunnittelemiaan 
kotikuntalaskutustulojaan, koska ulkokuntalaisten palvelujen käyttö on vähentynyt.  Vuoden alussa 
vähennettiin 3 potilaspaikkaa leikkaustoiminnan loputtua ja syyskuun lopussa vähennettiin 5 paikkaa 
kirurgivajeen vuoksi, osastopaikkoja on nyt 85. Alkuvuonna influenssa- ja Noro-virus-epidemia kuormittivat 
osastojen toimintaa. Kiirevastaanoton lääkäreiden ostopalvelu lopetettiin 30.4.2018. Toimintaa kehitettiin 
projektiluontoisesti rekrytoimalla lääkäririnki kiirevastaanoton toimintaa pyörittämään ja lisäksi kehitettiin 
keskitettyä ajanvaraustoimintaa, call centeriä.   
 
Sosiaalipalveluissa kehitysvammaisten Toimintakeskus Toimelassa aloitettiin työt uusissa tiloissa 
Sinkokadulla toukokuussa. Työ- ja päivätoiminnan työskentelyedellytykset paranivat ja isommat tilat 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 17 691 073 16 342 490 275 232 16 617 723 17 045 071 427 348 102,6 %
Myynti tuotot 5 260 777 4 675 970 0 4 675 970 4 162 092 -513 878 89,0 %
Maksutuotot 10 103 862 9 766 823 170 000 9 936 823 10 029 167 92 344 100,9 %
Tuet ja  avustukset 551 739 344 400 105 232 449 632 687 792 238 160 153,0 %
Vuokratuotot 1 562 067 1 442 097 0 1 442 097 1 648 648 206 551 114,3 %
Muut toimintatuotot 212 628 113 200 0 113 200 517 371 404 171 457,0 %
Toimintamenot -144 895 552 -140 534 571 -7 738 806 -148 273 377 -149 289 060 -1 015 683 100,7 %
Henki löstökulut -53 915 493 -54 219 649 -1 665 856 -55 885 505 -55 946 827 -61 322 100,1 %
Palvelujen ostot -73 507 927 -68 999 670 -5 320 050 -74 319 720 -75 326 128 -1 006 408 101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -6 087 989 -5 045 245 0 -5 045 245 -5 559 662 -514 416 110,2 %
Avustukset -5 018 951 -5 882 600 0 -5 882 600 -6 066 918 -184 318 103,1 %
Vuokrat -6 132 912 -6 353 682 0 -6 353 682 -6 204 270 149 412 97,6 %
Muut kulut -232 280 -33 725 -752 900 -786 625 -185 255 601 370 23,6 %
Toimintakate -127 204 478 -124 192 080 -7 463 574 -131 655 654 -132 243 989 -588 335 100,4 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 17 691 073 16 342 490 275 232 16 617 723 17 045 071 427 348 102,6 %
Myynti tuotot 5 260 777 4 675 970 0 4 675 970 4 162 092 -513 878 89,0 %
Maksutuotot 10 103 862 9 766 823 170 000 9 936 823 10 029 167 92 344 100,9 %
Tuet ja  avustukset 551 739 344 400 105 232 449 632 687 792 238 160 153,0 %
Vuokratuotot 1 562 067 1 442 097 0 1 442 097 1 648 648 206 551 114,3 %
Muut toimintatuotot 212 628 113 200 0 113 200 517 371 404 171 457,0 %
Toimintamenot -106 865 590 -101 663 172 -6 592 183 -108 255 355 -109 012 317 -756 962 100,7 %
Henki löstökulut -53 121 432 -53 404 249 -1 719 232 -55 123 482 -55 184 804 -61 322 100,1 %
Palvelujen ostot -36 272 026 -30 943 670 -4 120 050 -35 063 720 -35 811 408 -747 688 102,1 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -6 087 989 -5 045 245 0 -5 045 245 -5 559 662 -514 416 110,2 %
Avustukset -5 018 951 -5 882 600 0 -5 882 600 -6 066 918 -184 318 103,1 %
Vuokrat -6 132 912 -6 353 682 0 -6 353 682 -6 204 270 149 412 97,6 %
Muut kulut -232 280 -33 725 -752 900 -786 625 -185 255 601 370 23,6 %
Toimintakate -89 174 517 -85 320 681 -6 316 950 -91 637 632 -91 967 246 -329 614 100,4 %
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mahdollistivat raumalaisten asiakkaiden siirron muualta lähemmäksi. Päihdehuollon ympärivuorokautisen 
vastaanottoyksikön rakentamisesta tuotettiin esitys ja asiasta käytiin läpi vuoden keskustelua. 
Talousarvioon ei ollut varattu rahoitusta yksikön rakentamiseen eikä henkilöstön vakansseihin. 
Lastensuojelussa koettiin vahvaa kuormittuneisuutta ylitettäessä asioiden lakisääteiset käsittelyajat. 
 
Vanhuspalveluissa asiakasmäärät sekä asiakkaiden luona käyntimäärät kasvoivat. Uuden 60-paikkaisen 
tehostetun palveluasumisyksikön vuokraamisesta tehtiin päätös ja Kaunisjärven vanhainkodin 
peruskorjaus- ja osittaisen käyttötarkoituksen muutossuunnitelma päätettiin antaa uudelleen 
valmisteluun. Valmistelusuunnitelma on käsitelty Satakunnan maakuntavalmistelun väliaikaisessa 
valmisteluelimessä, VATE:ssa.  
 
Ympäristöterveydenhuollossa panostettiin toimintavuonna rakennusterveysosaamisen lisäämiseen ja 
kehitettiin sisäilmaongelmien käsittelyprosessia. Kesä oli poikkeuksellisen kuuma, mikä aiheutti 
lisähaastetta henkilöstön jaksamiselle useissa toimintayksiköissä. 
  
Uusi toimialajohtaja aloitti virassaan 1.6.2018. Talous- ja hallintopalvelujen alla toimiva hoitotyön 
henkilöstöpalvelu huolehti mittavasta varahenkilötoiminnasta ja käynnisti toimenpiteitä 
sijaismäärärahojen kasvun hillitsemiseksi. Terveyspalvelujen tietojärjestelmän uudisversion käyttöönotto 
siirtyi vuoteen 2019 järjestelmätoimittajasta johtuen.    
 
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Kehittämispalvelut vastasivat yhdessä johtoryhmän kanssa siitä, että toimiala kykeni uusimaan tulevalle 3-
vuotiskaudelle ISO 9001:15-laatusertifikaattinsa.   
 
Toimialan eri yksiköt saivat useita palkintoja kehittämistyöstään.  
 
Toimiala oli näyttävästi esillä mediassa.   
 
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Väestön ikääntyminen sekä runsaasti palveluja tarvitsevien vanhusten määrä haastaa toimialaa sisäisten 
rakenteiden ja taloudellisten voimavarojen allokaation uudistamiseen. Ikärakenteen muutos kasvattaa 
myös terveyspalvelujen kysyntää niin omassa kuin sairaanhoitopiirinkin toiminnassa.  
Väestön elintavat (ylipaino ja liikkumattomuus) sekä keskimääräistä runsaampi päihteiden käyttö haastaa 
entistä enemmän koko kuntakonsernin ja kaupunkiyhteisön ehkäisevään toimintaan sekä päihteiden 
saatavuuden hillitsemiseen.    
 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos sekä 
kotihoitohenkilöstön lisäys ovat edellytys vanhuspalvelujen rakenteelliseen uudistumiseen. 
 
Terveyspalvelujen pääterveysaseman vuosia jatkunut peruskorjauksen siirtäminen ajassa eteenpäin on 
johtanut tilanteeseen, missä muut Satakunnan kunnat ovat uusineet pääterveysasemansa ja osastot. 
Kiinteistössä on selkeitä riskejä. Rauman sairaalakiinteistöyhtiöltä vuokratuista toimitiloissa osa on 
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käyttämättä ja osa vailla korjaussuunnitelmaa. Kiinteistöjen teknisen huollon sekä paloturvallisuuden 
ylläpito kahden eri toimijan kautta ei takaa sairaala- ja terveyskeskuskiinteistöltä edellytettävää 
turvallisuustasoa.  
 
Maakuntauudistusta odotettaessa laitteiden investoinneissa on syntynyt vuosi vuodelta vajetta. Laitteiden 
leasing on syönyt käyttötalousmenoja ja kasvattanut osaltaan toimialan käyttökatetta.  
 
Toimiala on osallistunut aktiivisesti maakuntavalmistelun eri työryhmiin ja hankkeisiin sekä väliaikaisen 
valmisteluelin VATE:n toimintaan. Maakunnallisten mallien ja käytäntöjen kehittämiseen osallistuminen on 
lisännyt sijaistarpeita ja jättänyt oman toimialan vaikuttavan toiminnan uudistamisen hieman 
pienemmälle. Epävarmuus ja odottelu vuodesta toiseen on sekä henkilöstölle että johdolle vaativaa aikaa.  
 
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4  
 
Kirjallinen arviointi: Koko toimialaa koskevista erilaisista asiakaspalautetiedoista sekä potilas- ja 
sosiaaliasiamiehen raporteista päätellen toimiala on kokonaisuudessaan toiminut lakien ja säädösten 
mukaisesti ja asettanut lakisääteiset määräajat toimintansa seurantaindikaattoreiksi. Valitusten ja 
kantelujen määrää voi pitää pienenä, kuten myös toimialan toteuttamaa valvontaa koskevia AVI:n 
selvityspyyntöjä.  
Laatujärjestelmä, laajat johdon katselmukset, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä asiakas- ja 
potilasturvallisuustyöryhmä ovat yhdessä edistäneet laatukulttuurin kehittymistä, missä keskeisenä 
ohjeiden ja sääntöjen mukainen toiminta.  
 
Hallinnollisten kysymysten, kuten hankintojen kilpailutuksissa on toimittu asiallisesti ja opittu tapauksista, 
missä voidaan seuraavaksi toimia ennakoidummin.  
 
Henkilöstön palkkauskysymykset ovat aiheuttaneet syksyn aikana runsaasti työtä sen perusteella, että 
palkkavinoumia ei ole vuosiin korjattu ja joitakin sopimuksia olisi alun pitäen tullut valmistella huolellisesti, 
eikä ottaa käyttöön kiireellä. 
 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Palvelualueiden johtajat raportoivat kuukausittain talouden toteutumisesta, ennusteesta ja toimenpiteistä 
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talousarviossa pysymiseksi. Raportti jaetaan valiokunnalle tiedoksi.  Oman toiminnan taloudessa on näin 
toimien pysytty ennakoimaan riskejä ja puuttumaan niihin ajoissa. Palveluketjujen toimivuudella on 
pystytty vaikuttamaan erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksujen olennaiseen vähenemiseen. Vuoden 2018 
aikana ei syntynyt yhtään siirtoviivemaksua. 
 
Talouden osalta on otettava huomioon, että jo vuoden 2017 tilinpäätöksen toimintakate oli -127,2 milj. 
euroa. Kokonaisuudessa sosiaali- ja terveystoimialan menot kasvoivat 3 % edelliseen vuoteen nähden (= 
oma toiminta + erikoissairaanhoito). Tulot pienenivät vastaavasti – 3,7%, mikä selittyy anestesiaa vaativan 
leikkaustoiminnan tulojen pois jäämisellä vuonna 2018 omasta toiminnasta. Kun vertaa koko sosiaali- ja 
terveystoimialan toimintakatetta edelliseen vuoteen oli kasvuprosentti 4 %. Verrattaessa vuotta 2018 
vuoteen 2017 jatkuivat toiminnat entisessä laajuudessa lakien velvoittamina, sillä muutoksella, että 
anestesiaa vaativa leikkaustoiminta päättyi v.2017 lopussa, minkä jälkeen ko. palvelut on ostettu 
sairaanhoitopiiriltä. Talousarvion alkuperäinen toimintakate oli vain – 124,2 milj. euroa, mikä on 3 milj. 
euroa vähemmän kuin v.2017 tilinpäätösluku. Sosiaali- ja terveysvaliokunta haki määrärahan muutosta 
syyskuussa. Toimintakatteeseen pyydettiin soten omaan toimintaan 4,9 milj. euroa ja 
erikoissairaanhoitoon 1,2 milj. euroa eli yhteensä 6,1 milj. euroa.  Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja 
terveysvaliokunnalle oman toiminnan toimintakatteeseen 4,7 milj. euroa ja erikoissairaanhoitoon 1,2 milj. 
euroa. 
 
Em. määrärahamuutosten jälkeen koko soten toiminnan tulot toteutuivat hyvin (102,6 %), ylitystä 0,4 milj. 
euroa ja menot toteutuivat hieman yli talousarvion (100,7 %), ylitystä 1,1 milj.  Koko soten toiminnan 
toimintakatteen toteutumisprosentti oli 100,4 %, ylitystä 0,6 milj. euroa. Oman toiminnan osalta 
toimintakate ylittyi 0,3 milj. euroa, toteutumisprosentti 100,4 %. Talous- ja hallintopalvelujen alla toimivan 
hoitotyön henkilöstöpalvelujen (varahenkilötoiminta) toimintaan kohdistettiin 0,75 milj. euron 
lisämääräraha, minkä jälkeen palvelualueen toimintakatteen toteutumisprosentti oli 99%.  
Ympäristöterveydenhuollon toimintakate oli 88 % ja se alitti talousarvionsa -91 000 eurolla.  
Terveyspalvelujen palvelualue ylitti katteen 1,2 milj. eurolla. Menot toteutuivat hyvin (100,5%) mutta 
ylityksen syynä oli toimintatuottojen huono kertyminen (87,3 %) Syynä alhaiseen tulokertymään olivat 
vähentyneet ulkokuntalaisten käynnit. Sosiaalipalveluihin lisämäärärahaa kohdistettiin yhteensä 1,8 milj. 
euroa, josta lastensuojeluun 0,9 milj. € ja vammaispalveluihin 0,9 milj. €. Tämän jälkeen toimintakatteen 
toteutumisprosentti oli 104,7 %, ylitystä 1.1 milj. euroa. Vanhuspalvelujen palvelualueen toimintakatteen 
toteutumisprosentti oli 93,6 %. Vanhuspalveluihin kohdistettiin lisämäärärahasta yhteensä 2,3 milj. euroa.  
 
Erikoissairaanhoitoon saatiin 1,2 milj. euroa lisämäärärahaa, minkä jälkeen talousarvion toteutuma oli 
100,6 %, ylitystä 0,3 milj. euroa. 
 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: Sosiaali- ja terveystoimialalla käytössä olevan laatujärjestelmän avulla ennakoidaan 
riskejä ja varaudutaan niiden hallintaan. Sosiaali- ja terveystoimialalla laadittiin riskienhallintasuunnitelma 
ja arvioitiin v.2018 riskejä seuraavasti:  
 
Hoitotyön sijaistyövoiman ja kelpoisuusehdon täyttävien sosiaalityöntekijöiden sijaisten saatavuudessa on 
ollut ongelmia. Lääkäreistä, puheterapeuteista ja psykologeista on jatkuva pula. Em. asiat kuormittivat 
vakinaista henkilökuntaa. 
 
Epidemioiden aikana on tarvittu lisähenkilöstöä, joka aiheuttanut ennakoimattomia kustannuksia. 
Haasteelliset asiakastilanteet aiheuttavat riskin henkilöstölle ja toisille asiakkaille. 

39



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
 
Työturvallisuusilmoituksissa, jotka sisältävät tapaturma ja väkivaltatilanteita sekä läheltä piti- ja 
uhkatilanteita, oli jonkin verran nousua. Apua näissä tilanteissa on saatu oman yksikön henkilökunnalta, 
vartijalta, poliisilta ja pelastuslaitokselta. 
 
Kuuma kesä aiheutti myös työskentelytilojen lämpötilan merkittävää nousua, joka aiheutti henkilökunnalle 
ja asiakkaille tuskaisuutta ja uupumusta. 
 
Lakisääteisten palveluiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat ovat olleet riittämättömät ja niihin on 
jouduttu hakemaan määrärahan muutoksia. Tulojen osalta kotikuntakorvauksia ei kertynyt ennakoidusti. 
Lisäksi toimialalla on ollut ennakoimattomia tilanteita mm. epidemia ja palvelua tarvitsevien 
asiakasmäärien kasvua.  
 
Terveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen toimitilat eivät ole enää toiminnan kannalta ajan tasalla. Joissakin 
tiloissa on ollut myös sisäilmaongelmia. 
 
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 
Kirjallinen arviointi: Ei tiedossa. 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: Kaikki sosiaali- ja terveystoimialan sopimukset tallennettiin maakuntavalmistelussa sähköiseen 
Cloudia järjestelmään vuoden 2018 aikana. Kaikki sosiaali- ja terveystoimialan uudet sopimukset on tallennettu 
v.2017 lähtien kaupungin omaan sähköiseen Tweb järjestelmään, järjestelmä mahdollistaa sopimusten 
vanhentumisaikojen seurannan. Toimintasäännön mukaan hankinnasta päättävä viranhaltija hyväksyy myös 
hankintaan liittyvän hankintasopimuksen ja vastaa siten sopimuksen seurannasta. 
 
 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan laatujärjestelmän avulla on ohjeistettu toimintaa, tuotu esille toiminnan 
epäkohtia ja sen tiedon pohjalta kehitetty toimintaa. Toimintaa on arvioitu sisäisten ja ulkoisten 
auditointien avulla. Johtoryhmä piti kaksi katselmusta vuoden aikana. Katselmuksessa käytiin läpi 
seuraavia asioita; sisäisten auditointien tulokset, auditointi suunnitelma, ITE-arvioinnin raportti, Incpectan 
arviointiraportin kehittämiskohteet, potilasasiamiehen raportti, tietosuojaraportti, asiakas- ja 
potilasturvallisuus sekä LOVe tilasto, hyvinvointi- indikaattori, muistutukset ja kantelut, 
toimintajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet, viestinnän toteutuminen ja v.2017/2018 tavoitteiden 
toteutuminen. Saatujen tietojen perusteella johtoryhmä teki arvioita perustehtävän toteutumisesta, 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.  
 
Sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennettiin ulkoinen arviointi syksyllä 2018. Inspecta Sertifiointi Oy on 
myöntänyt Rauman sosiaali- ja terveystoimialalle sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation 
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laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Laatusertifikaatti on myönnetty 
ensimmäisen kerran 14.11.2012 ja nyt se on voimassa 14.11.2021 asti.  
 
SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Tietojärjestelmiin pääsy on estynyt toimimattomien järjestelmien vuoksi. Näitä ongelmia on ollut jonkin 
verran, mikä on haitannut jossain määrin potilasturvallisuuden toteutumista. 
 
 

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

Yksi työriita-asia on menossa oikeuden käsittelyyn. 
 
 

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2018  

Vanhusten tehostettua palveluasumista, päihde ja mielenterveyspalvelujen palveluasumista, vammaisten 
ja kehitysvammaisten palveluasumista ja lastensuojelun sijaishuoltoa koskevat puitesopimukset. 
 

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.  
 
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia 
 
 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

Irtaimen omaisuuden investointeihin varatusta määrärahasta jäi säästöä n. 61 000 €, koska 
suunniteltuja atk hankintoja on jouduttu siirtämään. Terveyspalvelujen potilastietojärjestelmä Effican 
tilalle tulevan Lifecaren käyttöönotto siirtyi v.2019 ja samoin sosiaalihuollon Kanta palveluiden 
kustannukset tulevat siirtymään v.2019. Terveyspalveluihin hankittiin kolonoskooppi. 
Leikkaustoiminnasta jääneitä kalustoja on myyty ja niistä on saatu yhteensä n. 54 400 €. Tulot eivät 
kirjautuneet investointien puolelle, koska myydyllä omaisuudella ei ollut omaisuusarvoa. 

 

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toetutuminen 1.1. – 31.12.2018 

Hankeen nimi Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 
 Sosiaali- ja terveystoimiala osallistui Satasote ja maakuntavalmistelun kautta 

käynnistyneisiin hankkeisiin. 
 

  

70012 Investoinnit, sosiaali- ja ter -200 000 0 -200 000 -138 713 -61 287 69,4
701001 Terveyspalvelut 25 000 0 25 000 -22 740 47 740 -91,0

20 Menot -25 000 0 -25 000 -22 740 -2 260 91,0
50 Tulot 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0
60 Netto 25 000 0 25 000 -22 740 47 740 -91,0

702003 Atk-laitteet ja ohjelmat, sote -225 000 0 -225 000 -115 973 -109 027 51,5
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Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 

Henkilöstön osaamista on vahvistettu täydennyskoulutuksilla. Koulutuksiin osallistumisessa on ollut 
ongelmia, koska sijaisten saamisessa on vaikeuksia. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti 
maakunnalliseen suunnittelutyöhön eri työryhmien kautta. Maakuntavalmistelun kautta ollaan mukana 
Yhteensä sata – hankkeessa, joka kohdistuu esimiesten muutosvalmennuskoulutukseen 05/2018 jatkuu 
2019. 
 Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 1681 päivää v.2017 tasosta-. Sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoiden opiskeluohjauksen palautetta mitataan CLES-T – mittarilla. Rauman sosiaali- ja 
terveystoimiala sijoittui 3. sijalle perusterveydenhuollon organisaatioiden valtakunnallisessa vertailussa. 
 
Riittävät ja oikea - aikaiset palvelut: Hoito- ja palvelutakuuaikojen mukaiset selvitykset ja palvelut on 
pystytty toteuttamaan. Poikkeuksena oli kuitenkin lastensuojelu, jossa vireille tulo (7 vrk) toteutui 99% 
mutta palvelutarpeen arviointi (3kk) ei toteutunut, siinä toteutuma oli 89%. Lastensuojelu on 
Aluehallintoviraston valvonnassa palvelutakuuaikojen toteutumisen osalta.  Pientä viivettä oli myös 
vammaispalveluissa, jossa käsittelyyn ottoaika oli 96,9 %. 
 
Liikunnalla vaikuttavuutta pitkäaikaissairaiden hoitoon: Terveyspalveluiden osalta liikunnan 
palveluketjua on tiivistetty ja yhteistyötä lisätty, ryhmiä toteutettu osittain jo liikuntapalveluiden kanssa 
yhteistyössä. Palvelutori tekee yhteistyötä myös poikkihallinnollisesti mm. liikuntapalvelujen kanssa 
Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –hankkeessa, jossa Rauma on mukana.  Sosiaali- ja terveystoimialla 
koulutetut elintapa-ohjaajat ovat myös edistäneet asiakkaiden ja potilaiden liikunnallista elämäntapaa 
osana kuntoutusta ja hyvinvoinnin edistämistä. 
 
Sujuva yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa: Palvelutorin on löytänyt usea ikääntynyt asiakas, 
vuoden alusta on asiakkaita puhelimitse tai kasvokkain ollut 883.  Palvelutori tekee yhteistyötä yritysten 
ja yhdistysten kanssa. 30 yrittäjän ja 32 yhdistyksen yhteystiedot löytyvät palvelutorin sivuilta. 
Vanhuspalveluissa on tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttö lisääntynyt: v. 2015 11, v.2016 
16, v.2017 33, v.2018 39.  
 
Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 2018 vuonna 354 ja heistä iso osa on töissä myös 
yhdistyssektorilla. Yhdistyksillä on merkittävä rooli tuottamassa kuntalaisten hyvinvointia tukevia 
toimintoja ja yhteistyö on tiivistä. Yritysyhteistyö on tiivistä työhön kuntoutuksen palveluissa ja 
työllisyyspalveluissa kuten Rauman seudun TYP-palvelussa. Työtoimintayksiköillä Toimintakeskus 
Toimelalla ja Työtoimintakeskus Pookilla on tiivis yritysyhteistyö ja toiminta perustuu suurelta osin 
yritysten alihankintatöihin.  
Erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelujen ostoa on jatkettu. 
 
Joustava hoidon ja palvelujen saatavuus:  
Hoito-, palvelu- ja käsittelyajat toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Lastensuojelussa palvelutakuu toteutui 
99 % vireille tulon osalta (7vrk). Mutta palvelutarpeen arvioinneissa (3kk) palvelutakuun toteutuma oli 
84%, johtuen vireille tulleiden asioiden suuresta määrästä (1147 kpl)). Lastensuojelu on 
Aluehallintoviraston valvonnassa palvelutakuuaikojen toteutumisen osalta. Vammaispalveluissa 
palvelutarpeen ja tukitoimien selvittämisen aloitus viimeistään seitsemäntenä päivä toteutui 96,9%:lla, 
yli keskimääräisen käsittelyyn ottoajan meni 27 hakemusta.  
 
Raumalaiset käyttävät sähköisiä palveluita: Asukkailla on ollut mahdollisuus käyttää sähköistä 
terveystarkastusta nettisivujen kautta. 
 
Toiminta on asiakaslähtöistä: Sosiaalipalveluissa kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana suunnitelma- 
ja seurantatyössä sekä työn toteutuksessa. Asiakasraateja toteutetaan erityisesti palveluja kehitettäessä.  
Sosiaalipalveluissa kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana suunnitelma- ja seurantatyössä sekä työn 
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toteutuksessa. Asiakasraateja toteutetaan erityisesti palveluja kehitettäessä mutta myös vakiintuneessa 
toiminnassa kuten Sinkokadun palvelukeskuksessa. Terveyspalveluissa Roidu asiakaspalautejärjestelmän 
avulla kysyttiin, että kuinka tyytyväinen olit palveluumme? Vastauksia 12 043, keskiarvo 4,56 (asteikko 1-
5). Nortamon terveysasemalla Roidu otettiin käyttöön kevään 2018 aikana. Siellä oli kertynyt vastauksia 
5862, keskiarvo 4,55. Vanhuspalveluissa asiakaspalautteet käsitellään ohjeiden mukaisesti. 
 
Seniorikylähanke ei ole edennyt mutta vanhuspalvelut ovat yhteistyössä ikäihmisten neuvoston kanssa 
mahdollistamassa erilaisia asumismuotoja.  

 
Yksityiskohtainen selvitys valiokunnan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 
 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö 1. Ammatillinen osaaminen on 
korkealla tasolla 
2. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti 
toiminnan kehittämiseen 
3. Työilmapiiri on kannustava ja 
avoin 

1. Osallistuminen 
täydennyskoulutukseen 
suositusten mukaista 
2. Henkilöstö on mukana 
työryhmissä, joissa suunnitellaan 
toiminnan muutoksia. 
3. Sairauspoissaolojen määrä 
vähenee, opiskelijapalautteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 
Tavoite 1. Terveyspalveluissa koulutuspäivien keskiarvo lääkäreillä 4,7, hammaslääkäreillä 4,6 ja muulla 
henkilöstöllä 3,8 koulutuspäivää/henkilö. Vanhuspalvelut: Henkilökunta osallistuu ½ päivän koulutuksiin sen 
rajoissa, miten muu henkilökunta pystyy joustamaan, koska sijaisia koulutuksiin ei saada. Vanhuspalveluissa on 
ollut toteutuneita koulutuspäiviä 2,5 päivää/henkilö. Täydennyskoulutusvelvoite on 2,5 päivää / henkilö.   
Sosiaalipalveluissa täydennyskoulutuksiin haluavat henkilöt ovat päässeet osallistumaan niihin. 
Ympäristöterveydenhuollossa on yksi viranhaltija suorittanut rakennusterveysasiantuntijan opinnot loppuun ja 
jokainen viranhaltija yhtä lukuun ottamatta on osallistunut yhteen täydennyskoulutukseen. 
  
Tavoite 2. Satakunnan maakunnalliseen suunnittelutyöhön on osallistuttu aktiivisesti eri työryhmissä. 
Henkilöstö on osallistunut toiminnan kehittämiseen eri hankkeiden kautta. Satasoten hankkeet: I&O – 
muutosohjelma, Lape - muutosohjelma – SATULA, Vesote, Sata-Lipake, Neuvokas perhe, Satakunto, Sataosaa, 
Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, MITU - Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin 
lopettamisen tukeminen.  Maakuntavalmistelun kautta ollaan mukana Yhteensä sata – hankkeessa, joka 
kohdistuu esimiesten muutosvalmennuskoulutukseen 05/2018 jatkuu 2019. 
   
Lastensuojelun muutossosiaalityöhön on mallinnettu kaksi systeemistä tiimiä, jotka toimivat valtakunnallisen 
raamituksen mukaisesti. Toteutus on ollut välttämätön lastensuojelun työn reflektoinnin mahdollistumiseksi ja 
psykososiaalisen kuormituksen hillitsemiseksi. 
Toimintakeskus Toimela on muuttanut uusin tiloihin ja kehitysvammaisille suunnattua työ- ja päivätoimintaa 
on kehitetty henkilöstön kanssa.  
 
Anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan päättymisen jälkeen aloitettiin uutena toimintana POKI eli polikliininen 
kirurgia vuoden alussa. Tähän mennessä on tehty 655 polikliinistä toimenpidettä. 
 
Tavoite 3.  Sairauspoissaolojen määrä on laskenut, v. 2018 20 747 (v. 2017 22 428). Terveyspalveluissa osasto 
T3:lla aloitettiin kaupungin Työfiilis-palautejärjestelmän kokeilupilotti henkilöstölle.  
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Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opiskeluohjauksen palautetta mitataan CLES-T – mittarilla. Rauman 
sosiaali- ja terveystoimiala sijoittui 3. sijalle perusterveydenhuollon organisaatioiden valtakunnallisessa 
vertailussa. Rauman toimialan paras harjoittelupaikka 2017 tunnus annettiin Työtoimintakeskus Pookille 
(sosiaalipalvelut). Kaikki CLES-T kyselyyn vastanneet lääketieteen opiskelijat olivat myös valmiit suosittelemaan 
Terveyspalveluita harjoittelupaikaksi. Vuoden 2018 Cles-tuloksia hoitotyön opiskelijoiden harjoittelusta ei ole 
vielä käytettävissä. 
 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous 1. Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut 1. Pysytään talousarviossa 
 
 
 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Talousarvioon varattu määräraha ei riittänyt ja siihen jouduttiin hakemaan muutosta syyskuussa. Lakisääteiset 
palvelut on järjestettävä asiakkaille hoito- ja palvelutakuuaikojen mukaisesti.  
 
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo arki 1. Liikunnalla vaikuttavuutta 
pitkäaikaissairaiden hoitoon 
2.  Sujuva yhteistyö yritysten ja 
yhdistysten kanssa 
3. Joustava hoidon ja palvelujen 
saatavuus  

1. Käynnistetään yhteistyössä 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
kanssa liikunnan palveluketjun 
toteutus (pilotointi) 
2. Palvelutorin toiminta vakiintuu 
ja asiakaskäyntien määrä kasvaa, 
palvelusetelin käyttö jatkuu 
vähintään nykyisessä laajuudessa, 
ostopalvelut monipuolisten 
erikoissairaanhoidon lähipalvelujen 
tuottamiseksi jatkuvat, yhteistyö 
kuntouttavassa työtoiminnassa 
jatkuu. 
3. Hoito-, palvelu- ja käsittelyajat 
ovat lakien mukaiset, hoidon tarve 
arvioidaan ja siihen liittyvä 
ajanvaraus tehdään ensimmäisessä 
puhelinkontaktissa, kansalaisen 
sähköinen ajanvaraus laajenee. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 
Tavoite 1. Terveyspalveluiden osalta liikunnan palveluketjua on tiivistetty ja yhteistyötä lisätty, 
painonhallintaryhmäläisille on aloitettu (sekä erikoissairaanhoidon- että perusterveydenhuollon ryhmille) 
uudet liikuntaryhmät. Nämä toteutettu osittain jo liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä. Jatkossa ko. ryhmät 
kootaan yhdeksi ryhmäksi ja he siirtyvät liikuntapalveluiden ryhmäksi. Ryhmä ns. saattaen vaihdetaan, jolloin 
fysioterapeutit osallistuvat muutamaan ensimmäiseen kokoontumiseen, jotta tuttu ihminen olisi vastassa. 
Yhteistyö on selvästi lisääntynyt ja suunnitelmat etenevät edelleen.  
Sosiaalipalvelujen aikuis- ja perhetyössä on kuntoutuspalveluissa, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja 
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kuntouttavassa työtoiminnassa/työhönkuntouksessa, tehty yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa. 
Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhdessä on toteutettu muun muassa ryhmätoimintoja 
ja liikuntaryhmiä sekä muita hyvinvointia edistäviä palveluja. Sosiaali- ja terveystoimialla koulutetut elintapa-
ohjaajat ovat myös edistäneet asiakkaiden ja potilaiden liikunnallista elämäntapaa osana kuntoutusta ja 
hyvinvoinnin edistämistä. Palvelutori tekee yhteistyötä myös poikkihallinnollisesti mm. liikuntapalvelujen 
kanssa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –hankkeessa, jossa Rauma on mukana. Tällä yhteistyöllä (palvelutori 
ja liikuntapalvelut) on hankkeessa tavoitteena tuoda esille erilaisia ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä 
käytäntöjä. Tavoitteelliset kuntosalijaksot ja ulkoiluystävätoiminta kuuluvat Voimaa vanhuuteen hankkeen 
hyviin käytäntöihin. Vapaaehtoisia vertaisohjaaja koulutuksia on järjestetty alkuvuoden aikana, näihin on 
osallistunut 12-20 henkilöä. Ohjaajat ovat hyödyntäneet koulutusta eri yhdistyksissä ja kylä- ja 
asukastoiminnassa.  
 
Tavoite 2. Palvelutori yhdistää yrittäjiä, vapaaehtoisia sekä asiakkaita, toimien heidän kanssa yhteistyössä 
etsien asiakkaille tarvittavia palveluita. Se sijaitsee Kaunisjärven vanhainkodin tiloissa. Palvelutorin on löytänyt 
usea ikääntynyt asiakas, vuoden alusta asiakkaita puhelimitse tai kasvokkain on ollut 883.  Palvelutori tekee 
yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa. 30 yrittäjän ja 32 yhdistyksen yhteystiedot löytyvät palvelutorin 
sivuilta. Palvelutori tekee yhteistyötä myös poikkihallinnollisesti mm. liikuntapalvelujen kanssa Ikäinstituutin 
Voimaa Vanhuuteen –hankkeessa, jossa Rauma on mukana. Myös kylähankkeen tekemää toimintakykyä 
ylläpitävää toimintaa on viety eteenpäin kyliin. Säännöllistä asukastoimintaa on seitsemässä eri paikassa.  
Vapaaehtoistyöhön on panostettu ja saatu lisää vapaaehtoistyötä tekeviä mukaan, mm. ulkoiluystäviä, 
lukuvapaaehtoistoimintaa, kulttuurikaveritoiminta. Myös erilaisin vapaaehtoistyön voimin säännöllisesti 
järjestettiin atk-ohjausta eri puolilla kaupunkia. Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus järjestettiin kaksi kertaa 
keväällä ja syksyllä. Koulutuksiin osallistui 49 henkilöä. Eri yritykset ja yhdistykset ovat osallistuneet 
vapaaehtoistoimintaan. Myös erilaiset tapahtumat, tilaisuudet ja palvelupäivät ovat tuoneet palvelutorin 
toiminnan ikääntyneiden tietoisuuteen. Palvelutorilla on omat facebook-sivut, joiden kautta pyritään 
sosiaalisessa mediassa välittämään myös tietoa. 
 
Kouluterveydenhuollossa otettiin näöntutkimuksessa käyttöön sähköinen palveluseteli. Vanhuspalveluissa on  
tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttö lisääntynyt: 
v. 2015 11, v.2016 16, v.2017 33, v.2018 39 asiakasta 
 
Ostopalvelut ovat jatkuneet ihotautipoliklinikan, kardiologiklinikan ja neurologian poliklinikan toimintana sekä 
hermoston sähköisinä tutkimuksina. Lisäksi uutena palveluna lastenneurologin palvelut, mikä on nopeuttanut 
perheiden avunsaantia. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 2018 vuonna 354 ja heistä iso osa on töissä myös yhdistyssektorilla. 
Yhdistyksillä on merkittävä rooli tuottamassa kuntalaisten hyvinvointia tukevia toimintoja ja yhteistyö on 
tiivistä. Yritysyhteistyö on tiivistä työhön kuntoutuksen palveluissa ja työllisyyspalveluissa kuten Rauman 
seudun TYP-palvelussa. Työtoimintayksiköillä Toimintakeskus Toimelalla ja Työtoimintakeskus Pookilla on tiivis 
yritysyhteistyö ja toiminta perustuu suurelta osin yritysten alihankintatöihin.  
 
Tavoite 3. Hoito-, palvelu- ja käsittelyajat  
toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Lastensuojelussa palvelutakuu toteutui 99 % vireille tulon osalta (7vrk). 
Mutta palvelutarpeen arvioinneissa (3kk) palvelutakuun toteutuma oli 84%, johtuen vireille tulleiden asioiden 
suuresta määrästä (1147 kpl)). Lastensuojelu on Aluehallintoviraston valvonnassa palvelutakuuaikojen 
toteutumisen osalta. Vammaispalveluissa palvelutarpeen ja tukitoimien selvittämisen aloitus viimeistään 
seitsemäntenä päivä toteutui 96,9%:lla, yli keskimääräisen käsittelyyn ottoajan meni 27 hakemusta. 
Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 75 vrk- ja elintarvikelain 
mukaisten keskimäärin 24 vrk.  
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Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Sähköisten asiointipalvelujen 
toteuttaminen 

1. Raumalaiset käyttävät sähköisiä 
palveluita 

1.  Pilotoidaan uusia sähköisiä 
palveluita ja nykyisten sähköisten 
palveluiden käyttö kasvaa 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Tavoite: Asukkailla on ollut mahdollisuus käyttää sähköistä terveystarkastusta nettisivujen kautta. Käyttö on 
ollut vähäistä. Vuoden 2018 aikana 130 henkilöä oli tehnyt sähköisen terveystarkastuksen, heistä 58 oli tilannut 
sovelluksesta jonkun valmennuksen. E – omahoitokirjastoa on käyttänyt 198 henkilöä, koko vuoden tietoa ei 
ole vielä saatu. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Avoimen, vuorovaikutteisen ja 
yhteisöllisen ilmapiirin luominen 

1. Toiminta on asiakaslähtöistä  
 

1. Asiakasraadit ja 
asiakaspalautteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Tavoite 1. Sosiaalipalveluissa kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana suunnitelma- ja seurantatyössä sekä 
työn toteutuksessa. Asiakasraateja toteutetaan erityisesti palveluja kehitettäessä mutta myös vakiintuneessa 
toiminnassa kuten Sinkokadun palvelukeskuksessa. Terveyspalveluissa Roidu asiakaspalautejärjestelmän avulla 
kysyttiin, että kuinka tyytyväinen olit palveluumme? Vastauksia 12 043, keskiarvo 4,56 (asteikko 1-5). 
Nortamon terveysasemalla Roidu otettiin käyttöön kevään 2018 aikana. Siellä oli kertynyt vastauksia 5862, 
keskiarvo 4,55. Vanhuspalveluissa asiakaspalautteet käsitellään ohjeiden mukaisesti. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toteutetaan rohkeasti uusia 
ideoita 

1.Mahdollistetaan senioreille 
yhteisöllinen asuminen 

1. Seniorikylähanke käynnistyy  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Seniorikylähanke ei ole edennyt mutta vanhuspalvelut ovat yhteistyössä ikäihmisten neuvoston kanssa 
mahdollistamassa erilaisia asumismuotoja.  
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Palvelualueet 

4.1 Talous ja hallinto 

 

4.2 Ympäristöterveydenhuolto 

 

  TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
TERVEYSVALVONTA     

Elintarvikevalvonta     

Tarkastuskäyntejä 170 212 190 204 

Terveydensuojelulain mukainen 
valvonta     

Tarkastuskäyntejä 207 208 215 268 

Näytteenottoja 229 210   251 
Muut valvontatehtävät     
Tarkastuskäyntejä 16 35   
Tupakka- ja lääkelakien mukainen 
valvonta      

Tarkastuskäyntejä   30 38 
     
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO     
Sairaskäyntejä, pieneläimet 3541    
Hoidetut potilaat, pieneläimet  3788 3000 2460 
Sairaskäyntejä, suureläimet 202    

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 61 618 19 900 1 210 21 110 112 419 91 309 532,5 %
Myynti tuotot 19 928 15 900 15 900 26 670 10 770 167,7 %
Tuet ja  avustukset 23 424 1 210 1 210 35 571 34 360 2938,8 %
Vuokratuotot 7 306 4 000 4 000 5 008 1 008 125,2 %
Muut toimintatuotot 10 960 45 170 45 170
Toimintamenot -8 693 428 -8 400 148 -855 504 -9 255 652 -9 250 728 4 924 99,9 %
Henki löstökulut -6 899 887 -6 534 838 -105 455 -6 640 293 -7 534 856 -894 563 113,5 %
Palvelujen ostot -1 179 934 -1 290 170 -48 -1 290 218 -1 149 547 140 672 89,1 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -24 139 -82 490 -82 490 -38 089 44 401 46,2 %
Avustukset -37 542 -40 000 -40 000 -38 796 1 205 97,0 %
Vuokrat -487 118 -441 170 -441 170 -485 569 -44 399 110,1 %
Muut kulut -64 808 -11 480 -750 000 -761 480 -3 871 757 609 0,5 %
Toimintakate -8 631 810 -8 380 248 -854 293 -9 234 541 -9 138 308 96 233 99,0 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 236 618 195 200 195 200 242 527 47 327 124,2 %
Myynti tuotot 92 453 85 000 85 000 94 823 9 823 111,6 %
Maksutuotot 131 766 100 200 100 200 135 721 35 521 135,5 %
Muut toimintatuotot 12 399 10 000 10 000 11 983 1 983 119,8 %
Toimintamenot -908 143 -968 548 10 090 -958 458 -914 185 44 273 95,4 %
Henki löstökulut -725 331 -753 145 10 090 -743 055 -724 812 18 243 97,5 %
Palvelujen ostot -110 203 -138 330 -138 330 -111 658 26 672 80,7 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -17 467 -21 923 -21 923 -20 602 1 322 94,0 %
Vuokrat -54 448 -55 150 -55 150 -56 348 -1 198 102,2 %
Muut kulut -696 -766 -766
Toimintakate -671 526 -773 348 10 090 -763 258 -671 658 91 600 88,0 %
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  TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Hoidetut potilaat, suureläimet  438 300 421 
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 330 (163) 145 130 273 (157) 

Eläinlääkintähuollon luvut on annettu tammi-kesäkuulta. Viranomaistehtäviin liittyvien käyntien kokonaismäärä käsittää kaikki valvontaeläinlääkärin 
toiminta-alueellaan, myös Rauman ulkopuolella, tekemät käynnit. Sulkeissa on valvontaeläinlääkärin ja kunnaneläinlääkäreiden Rauman alueella 
tekemien käyntien määrä. 

4.3 Terveyspalvelut 

 

TERVEYSPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

Perhekeskus      

Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh. 38 390 39701 41 000     35801 

Erityispalvelut (sis.yl.rokot.til.) 6 051 7 261 7 150 7683 

Lastentautien poliklinikka 2 411 2 725 2 400 3052 

Työterveyshuolto 11 619 12 010 12 500 15870 

Kiireetön vastaanotto 55 890 45 818 56 000 45320 

Kiireellinen vastaanotto 28 140 30 579 31 000 31307 

Lääkinnällinen kuntoutus 16 052 16 297 16 000 17378 

Suun terveydenhuolto 46 219 44 574 50 000 45996 

Operatiivinen toiminta     

Leikkaustoimenpiteet 1 840 1 733 0 0 

    joista päiväkirurgiaa 1 062 1 022 0 0 

Kirurgian poliklinikka 8 204 5 108 7 200 3568 

Naistentautien poliklinikka 1 937 1 197 1 300 1084 

     Seulonnat/naisten terv.tark. 1182   1257 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka 1 710 1 342 1 500 1266 

Konservatiivinen toiminta     

Sisätautien pkl 8 204 5 149 5 400 5209 

Endoskopia 1 440 2 082 1 400 1928 

Neurologian pkl 42 152  139 

Ihotautien pkl 3 513 3 203 3 100 2945 

Geriatrinen poliklinikka (sis. pall.pkl) 1 382 1324 1600 1242 

Osasto T3 3885 14 632 12 000 14447 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 8 308 023 7 929 134 23 793 7 952 927 6 940 690 -1 012 238 87,3 %
Myynti tuotot 3 956 742 3 531 560 3 531 560 2 658 247 -873 313 75,3 %
Maksutuotot 4 301 974 4 360 173 4 360 173 4 113 053 -247 120 94,3 %
Tuet ja  avustukset 27 247 24 400 23 793 48 193 35 827 -12 367 74,3 %
Vuokratuotot 2 228 2 273 2 273
Muut toimintatuotot 19 832 13 000 13 000 131 290 118 290 1009,9 %
Toimintamenot -41 742 461 -38 623 929 -597 132 -39 221 061 -39 423 968 -202 907 100,5 %
Henki löstökulut -23 889 440 -23 577 605 -595 918 -24 173 523 -23 788 545 384 979 98,4 %
Palvelujen ostot -10 393 450 -8 685 700 -2 -8 685 702 -8 694 726 -9 024 100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -4 713 937 -3 622 444 -3 622 444 -4 175 673 -553 229 115,3 %
Avustukset -33 793 -35 000 -35 000 -29 225 5 775 83,5 %
Vuokrat -2 584 565 -2 692 050 -2 692 050 -2 585 312 106 738 96,0 %
Muut kulut -127 276 -11 130 -1 211 -12 341 -150 487 -138 146 1219,4 %
Toimintakate -33 434 438 -30 694 795 -573 338 -31 268 133 -32 483 278 -1 215 145 103,9 %
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TERVEYSPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

    keskimääräinen hoitoaika pv  4,5 5 6 

Kirurgia 3 107    928 

    keskimääräinen hoitoaika pv 2,3   4,5 

Sisätaudit 4 684   4141 

   keskimääräinen hoitoaika pv 6,41   7 

Yleislääketiede    9378 

  keskimääräinen hoitoaika pv    5,5 

Osastot T1 ja T2     

Yleislääketiede 14 958 16 740 16 400 14536 

    keskimääräinen hoitoaika pv  20 14 16,5 

Kotisairaala 8 252 8 057 6 700 7786 

     
4.4 Sosiaalipalvelut 

 

 

SOSIAALITYÖ TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä  1408 521 480 546 

Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä  706 651 650 710 

Sijoitettuna olevat lapset 148 143 150 134 

Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 200 195             202 179 

Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, 
€/hoitopäivä (sisältäen perhetukikeskuksen)  260 

252 
3.877.140e: 

15343vrk 
265 

280 
3.902.288e: 

13907 vrk 

Palvelukotien asukasmäärä 31.12. 66 

palvelukoti 
50 

tukiasuminen 
14 

55 

Yhteensä 64. Vaativa 
tehostettu palveluasu-
minen 2. Tehostettu 
palveluasuminen 40 
Kuntouttava palvelu-
asuminen 11 
Tukiasuminen 11 
 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 1 946 397 1 676 035 44 181 1 720 216 2 289 467 569 251 133,1 %
Myynti tuotot 643 402 538 910 538 910 775 499 236 589 143,9 %
Maksutuotot 539 213 508 150 508 150 697 296 189 146 137,2 %
Tuet ja  avustukset 291 416 220 000 44 181 264 181 271 895 7 714 102,9 %
Vuokratuotot 314 699 318 975 318 975 315 563 -3 412 98,9 %
Muut toimintatuotot 157 667 90 000 90 000 229 213 139 213 254,7 %
Toimintamenot -24 691 970 -22 462 091 -2 122 518 -24 584 609 -26 223 743 -1 639 134 106,7 %
Henki löstökulut -6 467 890 -6 503 755 -322 518 -6 826 274 -7 091 193 -264 919 103,9 %
Palvelujen ostot -14 643 923 -11 847 681 -1 800 000 -13 647 681 -15 003 264 -1 355 583 109,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -307 596 -377 400 -377 400 -340 897 36 503 90,3 %
Avustukset -2 443 500 -2 646 300 -2 646 300 -2 954 502 -308 202 111,6 %
Vuokrat -802 966 -1 082 940 -1 082 940 -820 676 262 264 75,8 %
Muut kulut -26 095 -4 015 -4 015 -13 212 -9 197 329,1 %
Toimintakate -22 745 573 -20 786 056 -2 078 337 -22 864 393 -23 934 277 -1 069 883 104,7 %
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SOSIAALITYÖ TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 466 434 450 415 

Palvelualueen henkilöstö 

Aikuistyö 
vakinaista 37 
Lasten-
suojelu 
vakinaista 51 
vammais-työ 
40 
yht. 128  

 
 
vakituisen 
henkilöstön 
määrä:  

133 

A&P 
vakitui-nen 
41 
VP  
vakitui-nen 
44 
LS 
vakitui-nen 
50 
yht.135  

135 

Työllistettyjen määrä keskimäärin 8 (rmc) 1 
vammaistyö 5 2 3 

VAMMAISPALVELU     
Palveluasuminen     
Palveluasuminen palvelutaloissa 12 19 21 17 
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012) 16+2 (3 SHL) 13+2 13+2 13+2 
Palveluasuminen omassa kodissa 28 32 28 34 

Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 14  
(+3Puhdissa) 11 20 13 

      
Omaishoidon tuki     
Omaishoidontuen saajia yhteensä 67 65 65 75 
18–64-vuotiaita 49 49 47 55 
alle 18-vuotiaita 18 16 18 20 
      
Henkilökohtainen apu 192 219 186 242 
      
Kuljetuspalvelut     
Kuljetuspalveluasiakkaita 1261 1238 1195 1211 
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 1099 1063 1020 1018 
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 162 175 175 193 
      
KEHITYSVAMMAHUOLTO     
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 174 176 177 173 
Laitoshoidossa 2 2 1 1 
Omaishoitotuen saajia 39 39 41 35 
      
Asuminen     
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina) 53 56 52 59 
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä 
ostopalveluna) 34 31 34 38 

Kinnon asuntola (autettu asuminen) 8 8 8 8 
Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnon 
asuntolasta) 5 5 5 5 

Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6 
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki 
Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta) 24 25 27 26 

     

50



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
 

SOSIAALITYÖ TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela     
asiakkaita yhteensä 76 77 97 79 
josta avotyöllistettyjä 25 25 33 25 
      

 

4.5 Vanhuspalvelut 

 

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT TP2016 TP  2017 TA  2018 TP 2018 

 
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 

 
4244 

 
4289 

 
4 379 

 
4331 

 
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. 
täyttäneiden osuus ikäluokasta % 

                           Tavoite vuoteen 2019  91-92%  

 
89,8 

 
90,3 

 
89,97 

 
90,51 

 
OMAISHOITO 

    

Omaishoidon tuella hoidettuja yht. 294 304 295 316 

 - 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä 62 67 60 64 

 - 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)  

Tavoite vuoteen 2019 6-7 % 

232 
5,51 

 

237 
5,53 

 

235 
5,37 

 

252 
5,82 

 
Kielteiset päätökset 0 12 0 7 

Hakemuskäsittely keskeytetty  7  7 

Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka     
1. hoitopalkkio          v. 2018  392,57 €/kk 100 94 89 102 
2.                                            471,03 €/kk 91 87 97 107 
3.                                            654,21 €/kk 87 104 92 87 
4.                                            785,14 €/kk 2 4 1 3 
5.                                         1 177,58 €/kk 14 15 16 17 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 7 138 418 6 522 222 206 048 6 728 270 7 459 969 731 699 110,9 %
Myynti tuotot 548 252 504 600 504 600 606 853 102 253 120,3 %
Maksutuotot 5 130 909 4 798 300 170 000 4 968 300 5 083 097 114 797 102,3 %
Tuet ja  avustukset 209 652 100 000 36 048 136 048 344 500 208 452 253,2 %
Vuokratuotot 1 237 834 1 119 122 1 119 122 1 325 804 206 682 118,5 %
Muut toimintatuotot 11 770 200 200 99 715 99 515 49857,6 %
Toimintamenot -30 829 588 -31 208 455 -3 027 119 -34 235 574 -33 199 693 1 035 881 97,0 %
Henki löstökulut -15 138 884 -16 034 906 -705 430 -16 740 336 -16 045 399 694 938 95,8 %
Palvelujen ostot -9 944 517 -8 981 789 -2 320 000 -11 301 789 -10 852 213 449 576 96,0 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 024 850 -940 988 -940 988 -984 401 -43 413 104,6 %
Avustukset -2 504 117 -3 161 300 -3 161 300 -3 044 396 116 904 96,3 %
Vuokrat -2 203 815 -2 082 372 -2 082 372 -2 256 365 -173 993 108,4 %
Muut kulut -13 405 -7 100 -1 689 -8 789 -16 919 -8 130 192,5 %
Toimintakate -23 691 170 -24 686 233 -2 821 071 -27 507 304 -25 739 724 1 767 580 93,6 %
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT TP2016 TP  2017 TA  2018 TP 2018 

PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI 
    

Kotiutustiimin asiakasmäärä 227 285 250 269 

- käyntimäärä 4 356 5070 3900 6117 

Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, 
yhteydenottoja 

 
156 

 
209 

 
200 

 
402 

- käyntimäärä (arviontikäynnit+hoitokokoukset)  209 200 210 

Terveystapaamiset 75-vuotiaille 
 

   114 
 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille 
 

   140 

Omaishoitajien terveystapaamiset 
 

   16 

Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.) 
 

   118 

SAS-arvioinnit 253 245 260 259 

 
KOTIHOITO  

    

Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa saaneiden 
asiakkaiden lukumäärä 

 
1 040 

 
951 

 
1240 

 
1150 

- käyntimäärä 253 064 270 093 271 500 285 109 

- tunnit 78 759 83 369 84 340 89 142 

- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim. 564 544 560 560 

Vanhusasiakkaat yht. koko vuoden aikana 973 899 1200 1108 

- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä 179 161 200 201 

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 797 734 1000 907 

 Kattavuus koko vuoden asiakkaista  
ao. ikäluokasta (%) 

Tavoite vuoteen 2019  13-14% 

 
18,78 

 
17,11 

 
22,8 

 
20,94 

 
 Vammaisasiakkaat 30 21 20 42 

 Muut (alle 65-v.) 34 35 35 42 
Kotihoidon tuntihinta  netto 68,91        66,93   

Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä y 762 730 760 805 

- alle 65-vuotiaat 14 7 25 16 

 - 65 - 74-vuotiaat 75 71 80 106 
 - 75-vuotta täyttäneet 650 621 655 643 

   
 Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 

 
15,32 

 
14,55 

 
14,96 

 
14,85 

Vammaisasiakkaat 37 31 40 40 
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT TP2016 TP  2017 TA  2018 TP 2018 

Tukipalveluja saavia asiakkaita 
- ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat) 

188 117 200 74 

- turvapuhelinpalvelussa 512 510 465 436 

- kauppapalvelussa 67 44 40 36 

- pyykkipalvelussa 53 36 60 35 

- saunapalvelussa 77 63 80 54 

- päiväkeskustoiminnassa 137 152 140 170 

Kotihoidon palveluseteliasiakkaita 149 
 

156 150 227 

- säännöllisessä 140 130 130 179 

- tilapäisessä 20 26 20 48 

 
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht. (tilanne 31.12.) 

 
99 

 
102+8 

 
113 

 
126 

 
PERHEHOITO (Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat, 
tilanne 31.12.) 
-lyhytaikainen perhehoito, paikkoja 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

10 

                                                           hoitopäiviä 366 19  520 

asiakkaita vuoden aikana    21 

-osa-aikainen perhehoito, paikkoja    1 

                                                           hoitopäiviä    100 

asiakkaita vuoden aikana    1 

-jatkuva perhehoito, paikkoja 7 12 5 7 

                                                           hoitopäiviä 1111 1813  1100 

                                    asiakkaita vuoden aikana    11 

 
LYHYTAIKAISHOITO (tilanne 31.12.) 
(Kaunisjärvi 26+18,Kotikaari 12) 

 
 

38 

 
 

38 

 
 

43 

 
 

56 
Asiakkaita vuoden aikana  420  466 

hoitojakson ka kesto (vrk) vuodessa    40,5 

 
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht. 

 
312 

 
316 

 
353 

 
354 

(tilanne 31.12.) 
- Omat yksiköt: 153  

(Mansikkapaikka 45, Kotikaari 27, Linnavuori 46, 
Marttilanmäki 35) 

    
 
 

- Ostopalvelupaikat: 162 
(puitesopimus 139, kotikuntalain muk. 4, muut 
19) 

 

    

- Palveluseteliasiakkaat 39 
 

16 33 35 39 

Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) 
Tavoite vuoteen 2019 6%                      

7,8 8,14 8,06 8,17 

Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä 124,71 122,89   
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT TP2016 TP  2017 TA  2018 TP 2018 

 
Ympärivuorokautisen hoidon paikkaa odottavat 
(31.12) 

    
11 

VANHAINKOTI (Kaunisjärvi, tilanne 31.12.) 
Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito 50 (joista MRSA-
kohortti 5+1) 

 
 

96 

 
 

87 

 
 

90  

 
 

50 
 

Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite 
vuoteen 2019 0% 

 
2,26 

 
1,56 

 
2,06 

 
1,15 

 
Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä 

 
136,14 

 
130,85 

  

VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN 
HENKILÖSTÖ (=vakanssit) (tilanne 31.12.) 
 
Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen 
hoitohenkilöstö /asukas: 

 
333 

 
333(+8) 

 
347 

 
357 

- Kaunisjärvi (49/50pah+18lah) 
   MRSA-kohorttiosasto (5/5+1) 
 

0,62 
0,77 

0,59 
1,00 

0,59 
1,0 

0,72 
0,83 

- Marttilanmäki (22/35) 
 

0,65 
 

0,63 0,63 0,63 

- Linnavuori (27/46) 
 

0,61 0,60 0,59 0,59 

- Mansikkapaikka (27/45) 
 

0,62 0,60 0,60 0,60 

- Kotikaari (24/27tehpa+12lah) 
  tuettu ikäihmisten asuminen (3/10) 
 

0,57 0,59 0,60 0,61 
0,3 

- Intervalliyksikkö Kaunisjärvi (19/26) 0,65 0,65 0,65 0,73 

 

4.6 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 

 

 

  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -38 029 962 -38 871 400 -1 146 623 -40 018 023 -40 276 743 -258 720 100,6 %
Henki löstökulut -794 061 -815 400 53 377 -762 023 -762 023 100,0 %
Palvelujen ostot -37 235 901 -38 056 000 -1 200 000 -39 256 000 -39 514 720 -258 720 100,7 %
Toimintakate -38 029 962 -38 871 400 -1 146 623 -40 018 023 -40 276 743 -258 720 100,6 %
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HOITO- JA PALVELUTAKUIDEN TAVOITTEET: 

 
Terveyspalvelut  
 
Terveydenhuoltolaki 51 §, Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy 
Tallennetaan Rauman kaupungin internetsivuille 4 kk:n välein, tässä viime vuoden keskiarvot. 
 
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto 
Tavoite: Hoitotakuu toteutuu.  
 
Toteutuminen:  
 
Yhteydenotto: 3min 53 sek 

Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä 

Tarpeelliseksi katsottu kiireettömään hoitoon pääsy:  

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto/pääterveysasema: lääkärin vastaanotto 18 vrk, sairaanhoitajan 
vastaanotto samana päivänä. 
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto/Lappi: lääkärin vastaanotto 11 vrk, sairaanhoitajan vastaanotto samana 
päivänä.. 

 
Suun terveydenhuolto  

Tavoite: Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen: 
 
Yhteydenotto: 3 min. 15 s. 

Hoidon tarpeen arviointi: Samana päivänä 

Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy: 

• hammaslääkärin vastaanotolle: odotusaika 11 päivää 
• suuhygienistin vastaanotolle: odotusaika 7 päivää 
• Halssi (suu pyritään hoitamaan kerralla kuntoon): odotusaika 2 päivää. 

Poliklinikkapalvelut 

Tavoite: Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen: 

• Ihotautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 – 3 kk 
• Kirurgian poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 kk 
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 3 kk 
• Lasten ja nuorten poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille n. 1 kk 
• Naistentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk 
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• Sisätautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 3 kk 
• Maha-suolikanavan tähystykset: Odotusaika tähystykseen 3 – 4 kk 

 
Sosiaalipalvelut  
 
Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat  
 
Toteutuminen:  
 
Sosiaalihuoltolaki 36 §, Palvelutarpeen arviointi 
Aikuis- ja perhetyö: palvelutarpeen arviointeihin pystytään vastaamaan 100% 
Toimeentulotukilaki § 14 b ja c. THL/AVI seuranta huhtikuu ja lokakuu 2018; aikarajoissa pysytty 100% 
 
Lastensuojelun palvelutakuu  
Lastensuojelulaki 26 §, Sosiaalihuoltolaki 36 § 
Ajalla 1.1.-31.12.2018 Lastensuojelussa palvelutakuu toteutui 99%  vireilletulon osalta (7vrk). Mutta 
palvelutarpeen arvioinneissa (3kk) palvelutakuu ei toteutunut, johtuen vireilletulleiden asioiden suuresta 
määrästä. Toteutuma oli 89%. Lain mukaan pitäisi olla 100%. Heikennystä alkuvuodesta oli 5 
prosenttiyksikköä. Lasta koskevia asioita tuli vireille yht. 1147 kpl. 
Kiireelliset, akuutit tilanteet priorisoidaan ja niihin vastataan heti päivystysluonteisesti. 
Lastensuojelu on Aluehallintoviraston valvonnassa palvelutakuuaikojen toteutumisen osalta! 
 
Aikuis- ja perhetyön palvelutakuu  
Laki toimeentulotuesta 14a, b, c ja e§ 
Toteutuminen: Toteutuu 100%, arviointiaika 4/2017 (THL-valtakunnallinen seuranta), sosiaalityöntekijälle 
tai sosiaaliohjaajalle pääsee keskustelemaan lain määräämässä seitsemässä arkipäivässä ja kiireellisiin 
tilanteisiin vastataan heti vrt. sosiaalipäivystys 
 
Vammaispalvelun palvelutakuu  
Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. Vammaispalvelulain edellyttämää palvelutakuuaikaa noudatetaan 
myös omaishoito-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain hakemusten kohdalla, vaikka niissä ei ole vastaavaa 
vaadetta.  
Toteutuminen: Käsittelyyn ottoaika oli 96,9 %. Hakemuksia yhteensä 872, mikä oli 82 enemmän kuin 
vuonna 2017. Yli keskimääräisen käsittelyyn ottoajan meni yhteensä 27 hakemusta. Vammaispalvelussa 100 
prosenttiin pääseminen vaatisi muun muassa sitä, että eri tahot (yhteistyökumppanit, omaiset) osaisivat 
ilmoittaa esimerkiksi asiakkaan joutumisesta laitos- tai muuhun vastaavaan hoitoon, muutoin käsittelyyn 
ottoaika kuluu.  
 
Vammaispalvelun virka-aikainen päivystyspuhelin varmistaa sen, että kiireellisiin tilanteisiin vastataan heti. 
Muina aikoina hätänumerosta saa kiinni Satakunnan sosiaalipäivystyksen. 
 
 
Vanhuspalvelut  
 
Vanhuspalvelulaki, 18 § 
Tavoite: Hoitotakuu toteutuu. 
 
Toteutuminen: Vanhuspalvelulain 18§:n mukaan Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt 
muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
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päätöksen teosta. Iäkkäille henkilöille myönnettyjen sosiaalipalvelujen osalta palvelut on myönnetty 
vanhuspalvelulain 18§:n mukaisesti. 

Omaishoidon tuki 

Keskimääräinen odotusaika omaishoidon tuen kotikäyntiin 8 vrk 

Päiväkeskustoiminta 

Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut  

• odotusaika alle 3 kuukautta 26 asiakasta 
• odotusaika yli 3 kuukautta    4 asiakasta 

 
Kotihoito (kiireettömät palvelut) 

• Myönnetyt tukipalvelut: ateria- ja kauppapalvelut 1-5 vrk, turvapuhelin 1-5 vrk  
• Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti 1-5 vrk 
• Kotiutustiimi 0-5 vrk 
• Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon hoidon ja palvelujen toteutumiseen keskimäärin:  

 hoiva 5-7vrk ja sairaanhoitajan käynnit 0-5 vrk 

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika  

• odotusaika alle 3 kuukautta 65 asiakasta 
• odotusaika yli 3 kuukautta  0 asiakasta 

 

Pysyvää hoivapaikkaa odottavat asiakkaat (11 hlöä) ovat lyhytaikaishoidossa muissa Rauman kaupungin 
omissa hoivayksiköissä. 
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5 Sivistysvaliokunta 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Sivistystoimialalla vuonna 2018 tapahtui toiminnallisesti paljon kaikilla palvelualueilla. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelurakenneuudistusta valmisteltiin melkein koko vuosi.  Suurimmat muu-
tokset varhaiskasvatuksen palvelurakenteessa tulevat kohdistumaan kaupungin omaan palvelu-
tuotantoon. Sivistysvaliokunta hyväksyi uuden rakenteen tammikuussa 2019 ja itse palveluraken-
nemuutos astuu voimaan ensimmäisessä vaiheessa 1.8.2019 alkaen ja toisessa vaiheessa Turun 
yliopiston Rauman kampuksen Pikkunorssin päiväkodin valmistuttua (1.8.2020) alkaen. Varhais-
kasvatukselle on valmistumassa kesällä 2019 kaksi uutta yksikköä. Uusi vuoropäiväkoti Papinpelto 
(6 ryhmää) ja Pohjoiskehän koulun esiopetusryhmät (3 ryhmää) aloittavat toimintansa elokuussa 
2019.  
 
Varhaiskasvatuksen lainsäädännössä tapahtui myös muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet toimin-
taan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017 ja sitä on sen jälkeen muutettu 
kahdesti. Viimeisin lakimuutos astui voimaan 1.1.2018 ja indeksimuutokset 1.8.2018 alkaen. La-
kimuutoksen seurauksena 1.1.2018 alkaen toisen lapsen asiakasmaksun sisarusalennus kunnalli-
sessa varhaiskasvatuksessa on 50 % nuoremman lapsen maksusta, aikaisemman 10 % sijaan. Asia-
kasmaksumuutokset ovat oleellisesti vaikuttaneet kaupungin tulokertymään vähentävästi.  Laki-
muutoksesta johtuen (24.1.2018) sivistysvaliokunnassa tehtiin päätös tukea yksityistä perhepäi-
vähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa, jotta mahdollistetaan sisarusten sijoittuminen myös yksityi-
seen palvelun piiriin.  Yksityiselle perhepäivähoidolle ja ryhmäperhepäivähoidolle myönnettiin 
yksityisen hoidon sisaruslisä 1.2.2018 alkaen kompensoimaan syntynyttä tilannetta. Kaiken kaikki-
aan lakimuutoksen seurauksena maksuportaikot ovat muuttuneet niin, että perheet voivat ansai-
ta enemmän ja maksaa vähemmän asiakasmaksuja. Näillä muutoksilla on haluttu tukea pieni- ja 
keskituloisten perheiden hyvinvointia.   
 
Uudistettu varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 alkaen. Laki uudistui merkittävin osin, ja 
jatkossa varhaiskasvatukseen ei sovelleta enää sosiaalihuollon säädöksiä. Kokonaan uusia asioita 
ovat varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, joka kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suun-
nittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Uudessa varhaiskasvatuslaissa on mää-
ritelty varhaiskasvatuksen henkilöstön uudet ammattinimikkeet ja kelpoisuusehdot siirtymäsää-
döksineen. Kelpoisuusehtojen siirtymäsäädökset ovat voimassa 2030 saakka.  
 
Marraskuussa 2018 kaupunginvaltuustossa tehtiin päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden ra-
jauksen purkamisesta 1.8.2019 alkaen.  
 
Opetuksen ja nuorison palvelualueella merkittävä ja paljon työllistävä asia oli kahden ison koulun 
H.J. Nortamon yläkoulun ja Nanun yhtenäiskoulun nopea siirtyminen väistötiloihin sisäilmaongel-

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 6 377 313 5 831 680 21 397 5 853 077 6 266 589 413 512 107,1 %
Myynti tuotot 2 318 993 2 161 630 1 200 2 162 830 2 247 960 85 130 103,9 %
Maksutuotot 2 843 196 2 941 000 -470 000 2 471 000 2 620 134 149 134 106,0 %
Tuet ja  avustukset 344 248 66 000 469 340 535 340 566 391 31 051 105,8 %
Vuokratuotot 677 970 583 050 0 583 050 645 809 62 759 110,8 %
Muut toimintatuotot 192 906 80 000 20 857 100 857 186 295 85 438 184,7 %
Toimintamenot -72 717 751 -73 182 267 -3 905 364 -77 087 632 -77 164 909 -77 277 100,1 %
Henki löstökulut -40 521 292 -39 972 023 -1 951 296 -41 923 319 -41 799 380 123 939 99,7 %
Palvelujen ostot -14 271 141 -14 629 256 -45 848 -14 675 104 -14 952 190 -277 086 101,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 926 270 -1 834 052 -5 300 -1 839 352 -2 213 009 -373 657 120,3 %
Avustukset -4 697 852 -5 139 265 -100 000 -5 239 265 -4 919 621 319 644 93,9 %
Vuokrat -11 201 037 -11 526 560 -1 734 881 -13 261 441 -13 160 546 100 896 99,2 %
Muut kulut -100 159 -81 112 -68 038 -149 150 -120 164 28 987 80,6 %
Toimintakate -66 340 438 -67 350 587 -3 883 967 -71 234 555 -70 898 321 336 235 99,5 %
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mien vuoksi. Siirron myötä raumalaisista perusopetuksen oppilaista reilut 30 % opiskelee väistöti-
loissa. Lisäksi opiskeluhuollon palveluyksikkö perustettiin ja sen toiminta alkoi 1.1.2019. Sosiaali-
palvelujen lastensuojelusta siirtyi 9 kuraattoria sivistystoimialalle. Pohjoiskehän koulun rakenta-
minen käynnistyi tammikuussa 2018 ja sen toimintakulttuurin suunnittelu käynnistettiin keväällä 
2018.   
 
Kulttuurin ja liikunnan palvelualueella museoiden organisaatiouudistus saatiin päätökseen, Rau-
man taidemuseon säätiö lakkautettiin ja toiminta siirtyi Rauman kaupungille. Rauman kaupunki 
on tukenut taidemuseon toimintaa siten, että 2/3 taidemuseon budjetista on tullut kaupungilta 
avustuksena. Siirtyminen säätiöpohjaisesta taidemuseotoiminnasta vuoden 2018 lopussa kaupun-
gin omana toimintana harjoitettavaan taidemuseotoimintaan on kaupungille kustannusneutraalia, 
eikä sillä ole suoraa vaikutusta taidemuseotoiminnan sisältöön. Kulttuurikasvatussuunnitelma 
otettiin käyttöön ja kattaa nyt koko perusopetuksen 1.-9.-luokkaan. Liikunnassa kehitettiin yhdes-
sä sosiaali- ja terveystoimen kanssa liikunnan palveluketjuja. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. 
Lisäksi perustettiin ilmaisia liikuntakerhoja kaikkiin alakouluihin ja lanseerattiin Färmi-
harrastepassi mobiilisovelluksena. 
 
Musiikkiopiston ja kansalaisopiston toiminnassa taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitel-
mat sekä yleiseen (kuvataide, käsityö ja teatteri) että laajaan oppimäärään (musiikki) on valmistel-
tu, hyväksytty valiokunnassa ja otettu käyttöön syksyllä 2018. 
 
Sivistystoimialan vuoden 2018 talousarvio toteutui 99,5 %. Sivistystoimiala alitti vuoden 2018 
talousarvionsa toimintakatteen (=käyttötalouden nettomenot) 336.235 eurolla (toteutuma 
70.898.321 €). Toteutuma sisältää sisäisten vuokrien ja ateriapalvelujen alitusta yhteensä 380.022 
euroa. 
 
Toimintatuottoja kertyi yhteensä 6.266.589 euroa, mikä on 413.512 euroa yli talousarvion (toteu-
tumaprosentti 107,1 %).  
 
Toimintakuluja toteutui 77.164.909 € (100,1 %), eli talousarvion määräraha ylittyi 77.277 eurolla. 
 
Palvelualue- ja -yksikkökohtaisesti talousarvio toteutui seuraavasti: 
 
Talous ja hallinto -palvelualueen talousarvio toteutui 94,7 % eli 44.146 euroa alle talousarvion, 
josta tuottojen (koulutuskorvaukset) ylitystä 16.687 euroa. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui 99,5 % eli 101.200 euroa alle talousarvion 
(sisäiset ateriapalvelut jäivät 134.000 euroa alle talousarvion). Toimintatuottoja kertyi 190.183 
euroa yli (110,3 %) talousarvion (josta asiakasmaksujen ylitystä 119.901 euroa). Toimintakulut 
ylittyivät varhaiskasvatuksen palvelualueella yhteensä 88.893 eurolla (100,4 %). 
 
Varhaiskasvatuksen Päiväkoti, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus -palveluyksikkö ylitti talo-
usarvionsa 123.920 eurolla (100,8 %), mutta Lastenhoidon tuet ja palveluseteli –palveluyksikön 
osalta talousarvio toteutui 93,8 % eli 225.120 euroa alle talousarvion. Kotihoidon tuki (sisältäen 
joustavan ja osittaisen hoitorahan) toteutui 220.000 euroa alle arvioidun, yksityisen hoidon tuki 
jäi 11.000 euroa alle talousarvion ja palvelusetelimenot toteutuivat 100,4 %. 
 
Opetus ja nuoriso -palvelualueen talousarvio toteutui 100,0 % eli 12.741 euroa alle talousarvion. 
Toimintakulut ylittivät talousarvion 245.053 eurolla (100,6 %) ja tuotot ylittivät talousarvion 
257.794 eurolla (112,9 %). 
 
Peruskoulujen palveluyksikön talousarvio ylittyi noin 128.841 eurolla eli 100,4 %, (joka sisältää 
sisäisten vuokrien 195.000 euron toteutuman alle talousarvion).  
 
Peruskoulujen palveluyksikön toimintakulut ylittyivät 386.473 eurolla, johtuen Nanun ja 
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Hj.Nortamon koulujen väistöihin liittyvät muutto- ym. kustannuksista (projektille kirjatut menot 
yhteensä noin 385.000 euroa, ylitystä aineissa ja tarvikkeissa sekä muiden palvelujen ostoissa). 
Toimintatuottoja kertyi 121,1 % eli 257.633 euroa yli talousarvion (sopimuksiin perustuvat vieras-
kuntalaskutukset ja lastensuojelulain perusteella laskutettavat, mutta näitä vastaan syntyi myös 
henkilöstö- ja kuljetusmenoja) ja myös asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 81.863 eurolla johtuen 
kotikuntakorvausmenojen 41.000 euron ylityksestä sekä muista Rauman maksettavaksi tulleista 
oppilaskohtaisista laskutuksista. 
 
Koululaisten iltapäivä- ja kesätoiminnan talousarvio toteutui 91,5 % eli 106.680 euroa alle talous-
arvion, josta sisäisten ateriapalveluiden alitusta 37.000 euroa. Iltapäivätoiminnan tulot ylittivät 
talousarvion 30.644 eurolla. 
 
Nuorisopalvelujen talousarvio toteutui 96,3 % eli 34.900 euroa alle talousarvion. Talousarvion 
alitusta syntyi sekä toimintakuluissa (65.384 euroa alle talousarvion) että toimintatuotoissa 
(30.483 euroa alle talousarvion). 
 
Kulttuuri ja liikunta -palvelualueen talousarvio toteutui 100,0 % eli 1.307 euroa alle talousarvion.  
Talousarvio ylittyi kulttuuri ja museopalvelut -palveluyksikössä 100,5 % eli 10.110 euroa ja liikun-
tapalvelut -palveluyksikössä 100,5 % eli 17.491 euroa. Ylitykset johtuvat siitä, että talousarviossa 
ei ollut määrärahoja Satamakatu 26:n vuokra- ym. tilakustannuksiin, joita kertyi Rauma-salin osal-
ta yhteensä 94.331 euroa ja liikuntasalin osalta 112.381 euroa.  
 
Kulttuuri ja museopalvelujen toimintatuotot jäivät 4.924 euroa alle talousarvion ja toimintakulut 
ylittivät talousarvion 5.187 eurolla (Rauma-salin vuokra). Liikuntapalvelujen toimintatuotot jäivät 
56.024 euroa alle talousarvion ja toimintakulut ylittivät talousarvion 38.533 eurolla (liikuntasalin 
vuokra). Kirjaston palveluyksikön talousarvio toteutui 98,8 % eli 28.908 euroa alle talousarvion. 
Toimintatuotot toteutuivat 15.693 euroa alle talousarvion ja toimintakulut jäivät 44.602 euroa 
alle talousarvion. 
 
Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto -palvelualueen talousarvio toteutui 97,4 % eli 176.841 
euroa alle talousarvion. 
 
Lukion talousarvio toteutui 96,9 % eli 140.517 euroa alle talousarvion, toimintatuottojen toteutu-
essa 29.274 euroa yli talousarvion (Suomi toisena kielenä – valtionavustus 25.238 euroa) ja toi-
mintakulujen jäädessä 111.243 euroa alle talousarvion.  
 
Kansalaisopiston toteutumaprosentti oli 102,4 % eli 27.398 euroa yli talousarvion, toimintatuotto-
jen jäädessä 27.596 euroa alle talousarvion (kurssimaksut 43.593 euroa alle talousarvion) ja toi-
mintakulujen toteutuessa 199 euroa alle talousarvion. 
 
Musiikkiopiston talousarvio toteutui 94,1 % eli 63.721 euroa alle talousarvion toimintatuottojen 
ylittäessä talousarvion 23.812 euroa ja toimintakulujen jäädessä 39.909 euroa alle talousarvion. 
 
Sivistystoimialan ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden kokonaismenot olivat yhteensä 
653.056 euroa. Avustuksia saatiin 476.900 euroa ja projektien myynti- ja maksutuloja kertyi yh-
teensä 5.065 euroa. Kaupungin oma kustannus eli omarahoitusosuus oli 148.505 euroa eli 22,7 % 
projektien kokonaismenoista 
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YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Poikkeuksellinen heinäkuun sadetulva kasteli monia kiinteistöjä. Sivistystoimialan tuotannossa 
olevista kiinteistöistä eniten kärsi Poselli, jonka kellariin tulvi vesi. 

 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Merkittävänä vaikuttuvana tekijänä tulvaisuudessa ovat voimakkaasti pienentyvät ikäluokat ja 
palvelurakenteen sopeuttaminen niihin. Ensivaiheessa vaikutukset näkyvät varhaiskasvatuksessa 
ja mutta siirtyvät nopeasti alakouluihin. Samanaikaisesti perusopetuksessa on vielä sisällä isoja 
ikäluokkia, jonka johdosta yläkoulut kasvavat. Eli palvelurakenteita tulee supistaa toisaalla ja kas-
vattaa toisaalla.  
 
Merkittävänä jo olemassa olevana, mutta edelleen kasvavana haasteena on erityislasten / oppi-
laiden määrän kasvu sekä varhaiskasvatuksen, että perusopetuksen piirissä.  
 
Varhaiskasvatuksen kentällä on meneillään muutoksia ja keskusteluja jotka toteutuessaan vaikut-
tavat niin budjetti kuin palvelurakenteisiin. Varhaiskasvatuksen kentällä valtakunnallisesti käydään 
keskustelua 5-vuotiaiden ilmaisesta ”esiopetuksesta”, joka toteutuessaan vaikuttaisi palvelura-
kenteeseen että tulokehitykseen edelleen alentavasti.    
 
Merkittävänä jo olemassa olevana, mutta edelleen kasvavana haasteena on erityislasten / oppi-
laiden määrän kasvu sekä varhaiskasvatuksen, että perusopetuksen piirissä.  
 
Tulevaisuuden osalta keskiössä sivistystoimialalla ovat tulevat suuret investoinnit koskien niin 
koulukiinteistöjä, varhaiskasvatuksen kuin liikuntakiinteistöjä. Kiinteistöratkaisujen kautta pääs-
tään valmistelemaan ja tarkastelemaan palvelurakennetta uudella tavalla. 
 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KE-
HITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Kiinteistöjen kuntoon ja sisäilman laatuun liittyvät ongelmat ja väistötilojen / uusien tilaratkaisu-
jen ja toiminnan jatkamiseen liittyvien edellytysten epävarmuus, jotka vaikuttaneet henkilöstön 
terveyteen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen. 
 
Erityislasten ja -nuorten määrän kasvu ja taitotason ja toimintakyvyn heikkeneminen suhteessa 
henkilökunnan saatavuuteen ja riittävyyteen sekä riittävän palvelun takaamiseen. 
 
Henkilökunnan saatavuus erityisesti oppilas- ja opiskeluhuollossa sekä varhaiskasvatuksen sijais-
järjestelyissä. 
 
Syntyvyyden laskeminen ja lasten määrän vähenemisen vaikutus toimintaan ja palveluihin. 
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SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN 
ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi:  
Sisäinen valvonta toimii, toimittu lakien ja päätösten mukaisesti. 
 
Lounais-Suomen aluevirastolle toimitettujen hoito- ja koulupaikan osoittamiseen liittyneet oi-
kaisuvaatimukset on ratkaistu kaupungin eduksi. 
Hankintapäätöksiin tai vakituisten työpaikkojen täyttämiseen liittyvät oikaisuvaatimukset on rat-
kaistu kaupungin eduksi eikä niistä ole tehty jatkovalituksia. 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Tavoitteet pääsääntöisesti toteutuneet. 
Talousarviossa pysytty kiitettävästi huomioiden talousarviosta puuttuvat määrärahat (joista suu-
rimmat Satamakatu 26 tilakustannukset sekä koulujen väistöistä johtuvat lisäkustannukset). 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 3 
 
Kirjallinen arviointi: 
Kiinteistöjen heikko kunto; henkilöstön terveys, irtaimiston hävikki 
 
Henkilöstön saatavuusongelmat ja/tai kilpailukyky palkkauksessa; koulupsykologit, varhaiskasva-
tuksen erityisopettajat, sijaiset. 
 

 
4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 

 
Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Omaisuuden käyttöarvo: huonosta sisäilmasta johtuva kiinteistö- ja irtaimistohävikki 
Valtionosuuden takaisinperintä: Nanun koulu 
Kilpailuttamisen pisteytykseen liittyvät ongelmat: hinta/laatu. 
 
 

62



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
5 Sivistysvaliokunta 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Koulukuljetuksiin liittyvät sopimukset: valvonta yhteistyössä liikennepäällikön kanssa. 
 
Kuntien väliset sopimukset: valvotaan ja laskutetaan ajallaan ja asianmukaisesti. 
Lastensuojelulain perusteella laskutettavat (tulo ja meno): valvotaan ja laskutetaan / tarkistetaan 
saapuvien laskujen oikeellisuus. 
 
Osallistutaan KL-kuntahankintojen kilpailutuksiin. 

 
6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 
Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Sivistystoimialan palveluyksiköiden esimiesten velvollisuutena on luoda omaan yksikköönsä ja sen 
toimintaprosesseihin yksikön kokoon ja toimintaan riittävä ja toimiva sisäinen valvonta noudatta-
en kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja toimialan sitä täydentäviä ohjeistuksia. Käytännössä 
tämä tapahtuu mm. tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla jakamisella, työ- ja menetelmäku-
vauksilla, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, raportointivelvoitteiden asettamisella 
yms. keinoin. 

 
SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien koulutusten ja ohjeistusten puutteellinen sisäistäminen ja 
ymmärtäminen. 
 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sähköisissä järjestelmissä, jotka on suojattu henkilökoh-
taisin salasanoin. Joiltain osin järjestelmät ovat vielä puutteellisia; ei vielä sähköistä arkistointi-
mahdollisuutta: Oppilashuoltokertomukset tehdään paperille, säilytys koulun arkistossa. Koulu-
psykologeilla paperiarkisto (testipöytäkirjat, pedagogiset asiakirjat, päätöspöytäkirjat, lausunnot).  
 

 

Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2018  

Palveluseteli: sääntökirjan mukaiset palvelusetelit yksityisille päiväkodeille. 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille (Ke-
lan kautta). 

Esiopetuspaikkojen osto yksityisiltä päiväkodeilta. 

Taidelaitosten avustukset; Merimuseo, Taidemuseo ja Kaupunginteatteri 
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Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.  
 
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia 

 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 

Uuden vuoropäiväkodin kalustehankinnat (230.000 euron määräraha) siirtyivät kokonaan 
vuodelle 2019. Nanun ja Hj. Nortamon kalusteiden toimitukset viivästyivät siten, että niihin 
varatusta yhteensä yhden miljoonan euron määrärahasta käytettiin 46 % eli 461.858 euroa. 

 
Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.–31.12.2018 

 
Hankeen nimi Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 

Pedagogiikan ja johtami-
sen kehittäminen - Lei-
kin voima 
 

Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettu Leikin voima- hanke 
päättyi huhtikuussa 2018. Hankkeessa kehitettiin varhaiskasvatuksen 
laatua yhdessä kaupungin yksityisten päiväkotien kanssa. Kehittämis-
työtä tehtiin henkilöstön pedagogisten valmiuksien parantamiseksi 
sekä johtajuuden vahvistamiseksi. Hankkeessa oli osan aikaa palkattu 
projektityöntekijä, joka jalkautui päiväkoteihin. Hankkeen menetelmi-
nä olivat konsultaatio, ohjausryhmätoiminta sekä monimuotoinen kou-
lutus. Hankkeen talous toteutui suunnitellusti, vaikka laskennallisen 
omarahoituksen osuus ylitti suuresti vaaditun omarahoituksen määrän. 
Hanke toteutettiin 82 750 euron rahoituksella, josta 35 150 euroa oli 
omarahoituksen osuus. 

Sivistystoimialan investoinnit TA 2018 TOT 2018 Erotus Tot-%

Investoinnit yhteensä -1 310 000 -500 604 -809 396 38,2

Peruskoulun hankinnat -40 000 -40 000
Lukion hankinnat -40 000 -38 747 -1 253 96,9
Nanun kalusteet -400 000 -151 182 -248 818 37,8
Hj Nortamon koulun kalusteet -600 000 -310 676 -289 324 51,8
Uuden vuoropäiväkodin kalustee -230 000 -230 000
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Innovatiiviset oppi-
misympäristöt – oppimi-
sen iloa, leikin riemua ja 
vahvaa johtamista 

Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista Rauman varhaiskas-
vatuksessa hanke alkoi elokuussa 2018 ja se päättyy 30.6.2020. 
 
Hankkeen kokonaismenot ovat 100 000 euroa, josta valtion avustusta 
on 79 746 euroa. Hanke kohdistuu varhaiskasvatuksen toimintaympä-
ristöjen ja erityisesti niiden innovatiivisuuden edistämiseen. 
 
Syksyllä 2018 on kartoitettu henkilöstön käsitystä yksiköiden fyysisen 
oppimisympäristön tilasta, sen hyvistä puolista ja kehittämisen kohteis-
ta. Lisäksi lapset ovat osallistuneet toimintaympäristöjen kehittämi-
seen. Seuraavaksi hankkeen ohjausryhmä tekee linjauksen siitä, mitkä 
ovat ne kohteet ja asiat, joiden kautta varhaiskasvatuksen toimintaym-
päristöjä (oppimisympäristöjä) lähdetään kehittämään. Tiedossa on 
pientä remonttia, pihojen kunnostusta ja välinehankintoja. 

Iloa liikkeellä Raumalla ”Iloa liikkeellä Raumalla” on kolmivuotinen Rauman kaupungin var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen liikunnallistamiseen tähtäävä hanke. 
Hankkeen ensimmäisen vuoden tavoitteita olivat: 

- varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten päivittäi-
sen fyysisen aktiivisuuden lisääminen 

- toimintakulttuurin liikunnallistaminen 
- Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma aktiiviseksi työkaluksi ja tueksi 
- henkilöstön sitouttaminen ja heidän osaamisen tukemi-

nen/kehittäminen 
 

Ensimmäisen hankevuoden pääpaino oli henkilöstön osaamisen tuke-
misessa ja kehittämisessä. Laajana yksikkökohtaisena koulutuskokonai-
suutena järjestetty ”Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa”-koulutus (3h) 
tavoitti yhteensä 317 työntekijää. Esimiehet (15) sitoutettiin hankkee-
seen omalla koulutuksellaan ja lisäksi tarjottiin opintoretki/seminaari 
yhteensä 35 osallistujalle. Yksikköjen liikunnallistamista organisoivat 
liikuntavastaavat, joita koulutettiin syksyllä 2018. Lasten motoriset 
perustaidot-koulutukseen (3h) osallistui 64 kasvattajaa. 
 
Koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kouluttaminen 
on vaikuttanut lisäävästi lasten mahdollisuuteen liikkua enemmän var-
haiskasvatuspäivän aikana. Kasvattajien asenne on muuttunut salli-
vammaksi ja liikkumiseen kannustavammaksi. Lasten ryhmätiloihin on 
tuotu enemmän liikuntavälineitä ja oppimisympäristössä on huomioitu 
fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Lapsia ja henkilöstöä on innostettu 
lisäksi kiertävillä liikuntavälinekasseilla, joissa on uusia ja erilaisia väli-
neitä monipuolisen liikunnan toteuttamiseen. Ryhmillä on ollut mah-
dollisuus ottaa käyttöönsä Breikkeri-sovellus, jonka avulla päivittäiseen 
liikkumiseen on tuotu TVT:tä ja uudella tavalla innostavaa liikkumista.  
Kasvattajille ja esimiehille on luotu työkaluja liikunnallistamisen tueksi. 
 

Tutoropettajien koulu-
tus ja osaamisen kehit-
täminen 2017 - 2018 

Valtionavustus käytettiin tutoropettajina toimineiden opettajien koulu-
tusten järjestämiseen. Hanke päättyi maaliskuun lopussa 2018. Hank-
keen rahoituksessa käytettiin omarahoitusta hieman suunniteltua 
enemmän. Hankkeen kokonaiskulut olivat 18547 euroa, josta 6147 
euroa oli omarahoitusta. 
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JOPO-toiminnan kehit-
täminen 2017 

Valtionavustus on tarkoitettu joustavan perusopetuksen kehittämiseen 
ja kohdentuu Hj. Nortamon koululle, jossa joustavaa perusopetusta 
toteutetaan. Kysymyksessä on viiden kunnan verkostohanke ja mukana 
ovat myös Eurajoki, Harjavalta, Pori ja Uusikaupunki. Hankkeen kautta 
koulutettiin JOPO-toiminnan henkilöstöä ja järjestettiin vertaistapaa-
misia. Hanketta koordinoi Rauman kaupunki. Hanke päättyi tammi-
kuussa 2018.  Hanke ei toteutunut täysin suunnitellulla tavalla johtuen 
muutamien koulutusten peruuntumisesta ja siitä syystä hankkeen ra-
hoitusta palautettiin 7015,30 (sis. korot).  
 
Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 41544,99 euroa, 
josta omarahoitusosuutta oli 8309 euroa. 

Opetusryhmäkoon pie-
nentäminen/ koulutuk-
sellisen tasa-arvon han-
ke 2017-2018 

Vuosiksi 2017-2018 rahaa myönnettiin valtionavustusta tasa-arvoa 
edistäviin toimenpiteisiin ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Hj. 
Nortamon, Karin, Kodisjoen, Kourujärven, Nanun, Pyynpään, Rauman-
meren ja Vasaraisten kouluille. Menneenä lukuvuonna hankerahoituk-
sella mahdollistettiin jakotunteja kouluille sekä yhdelle koululle parkki-
toimintaan ohjaaja.  Hanke toteutui suunnitellusti (omarahoituksen 
ollessa hiukan arvioitua suurempi) ja päätettiin kesällä 2018. 
 
Hankkeen verottomat kokonaiskustannukset olivat 169 869,64 euroa, 
josta omarahoitusta oli 60 869,64 euroa. 
 

Ihan pihalla – hanke 

 

Kaarinan kaupungin koordinoimalla verkostohankkeella, joka on myös 
yksi Opetushallituksen kärkihankkeita, tavoitellaan uuden opetussuun-
nitelman mukaista pedagogiikkaa ilmiöpohjaisen lähiympäristön tutki-
misen ja vähähiiliseen tulevaisuuden näkökulman kautta. Hankkeen 
kautta on järjestetty koulutusta opettajille, hankittu ympäristön tutki-
miseen tarvittavaa välineistöä kouluille sekä tarjottu käyttöön Seppo-
alusta pelillistä oppimista varten. Hanke suunniteltu päättyminen oli 
vuoden 2018 lopussa, mutta hanke on saanut jatkoaikaa 31.5. 2019 
saakka. Hankkeen talouden seuranta tapahtuu koordinoijan, Kaarinan 
kaupungin, kautta. Rauman kaupunki oli vuoden 2018 loppuun men-
nessä laittanut hankkeeseen noin 8000 euroa omarahoitusosuutta. 

Kerhotoiminnan kehit-
täminen 2017-2018 

 

Valtionavustus tarkoitettiin kaikkien Rauman koulujen kerhotoiminnan 
järjestämiseen. Kerhotoiminnan tarjontaa laajennettiin ja monipuolis-
tettiin, liikuntakerhojen lisäksi on tarjolla ollut nuorten vaikuttamiseen 
ohjaavaa toimintaa sekä kirjallisuuteen/runouteen liittyviä kerhoja 
myös alakouluissa. Kerhotoimintaa järjestettiin kaikilla kouluilla. Hanke 
on päättynyt 31.12.2018.  
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Liikkuva koulu 2017-
2018 

 

Aluehallintoviraston avustuksella tuetaan oppilaiden liikunnallista kou-
lupäivää. Avustus koskee kaikkia Rauman kouluja. Avustuksella on os-
tettu liikuntavälineitä, toiminnallisen oppimisen välineitä sekä toimin-
nallisen oppimisen mahdollistavia kalusteita. Lisäksi rahoituksella on 
koulutettu opettajia liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämiseen. Hanke 
toteutui suunnitellusti ja päättyi kesällä 2018. 
 
Hankkeen verottomat kokonaiskustannukset olivat 20146,95 euroa, 
josta omarahoitusta oli 10146,95 euroa. 

OPS-koutsit – tutorkou-
lutusta ja – toimintaa 
opettajille 

 

Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja koulutta-
miseen perusopetuksessa. Hanke on osa hallituksen kärkihankkeita, 
joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja opetussuunni-
telman jalkauttaminen. Hankkeen kautta on palkattu digitutoreita oh-
jaamaan digitaalisuuden eteenpäinviemistä kaikilla Rauman kouluilla. 
Syksyllä 2018 tehtävissä aloittaa kaksi 20%:lla työajalla tutorointia te-
kevää tutoropettajaa, jotka ohjaavat kollegoitaan uuden opetussuunni-
telman mukaiseen työskentelyyn. Lisäksi hankkeen kautta mahdolliste-
taan tutoropettajille kulutusta ja kaikille opettajille omaa ammattitai-
toa täydentäviä työpajoja ja koulutuksia. Hanke jatkuu 30.6.2019 saak-
ka. 
 
Vuoden 2018 lopussa hankkeen 75 500 euron kokonaisrahoituksesta 
oli käytetty noin 18 000. Loput rahoituksesta käytetään kevään 2019 
aikana. 
 

JOPO-toiminnan kehit-
täminen 2018 

Valtionavustus on jatkoa aiemmalle JOPO-hankkeelle. Se on tarkoitettu 
joustavan perusopetuksen kehittämiseen ja kohdentuu Hj. Nortamon 
koululle, jossa joustavaa perusopetusta toteutetaan.  Kysymyksessä on 
viiden kunnan verkostohanke ja mukana ovat myös Eurajoki, Harjaval-
ta, Pori ja Uusikaupunki. Hankkeen kautta on koulutettu JOPO-
toiminnan henkilöstöä ja järjestetty vertaistapaamisia. Hanke jatkuu 
vuoden 2018 loppuun saakka ja hanketta koordinoi Rauman kaupunki.  
Hanke saatettiin päätökseen vuoden 2018 lopussa, vaikka toiminta-
aikaa olisi ollut vielä tammikuu 2019. 
 
Hanke sujui suunnitellusti. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 
18 000, josta omarahoitusta Rauman osalta oli 720 euroa ja muiden 
verkostokuntien osalta 2880 euroa. 
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Liikkuva koulu 2018-
2019 

 

Avustusta käytetään aiempien liikkuva koulu- hankkeiden tavoin kaikil-
la Rauman kouluilla. Hankkeessa vahvistetaan aiempien hankkeiden 
hyväksi havaittuja käytäntöjä. Toiminnallisuuden lisääminen ja istumi-
sen vähentäminen koulujen arjessa sekä välituntiliikunnan ja oppi-
misympäristöjen liikuntaan kohdistettu kehittäminen ovat hankkeen 
perusajatuksena. Uutena asiana hankkeessa lähdetään kehittämään 
liikuntapolkua Rauman kouluille. Rahoitus käytetään välineiden ja ka-
lusteiden hankkimiseen, liikuntapolun mahdollistavine kuljetusten 
hankkimiseen, ohjausryhmän toiminnan sekä hankkeen suunnittelun 
palkkakustannuksiin sekä henkilöstön kouluttamiseen. 
 
Liikkuva koulu – hanke aloitettiin elokuussa. 56 000 euron kokonaisra-
hoituksesta vuoden 2018 aikana käytetty noin 19 000 euroa. Loput 
rahoituksesta käytetään kevään 2019 aikana. 
 

Opetusryhmäkoon pie-
nentäminen/ koulutuk-
sellisen tasa-arvon han-
ke 2018-2019 

 

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistä-
viin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen 
liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien 
joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjun-
taan. Hankkeen rahoitus on kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan, 
Unajan, Lapin, Nanun, Raumanmeren, Hj. Nortamon ja Kourujärven 
kouluihin sekä Kourujärven esiopetukseen. Suurin osa kouluista käyt-
tää rahoituksen jakotunteihin ja kolmessa yksikössä rahoitusta on käy-
tetty myös ohjaajan/avustajan palkkaamiseen. 
 
Avustus otettiin käyttöön elokuussa 2018 ja vuoden 2018 loppuun 
mennessä hankkeen 291 516 euron kokonaisrahoituksesta oli käytetty 
noin 140 000 euroa. Loput rahoituksesta käytetään kevään 2019 aika-
na. 
 

Luanikast gotoutumist 
Raumal – maahanmuut-
tajalasten ja -nuorten 
kotoutumishanke 

Opetushallituksen myöntämä valtionavustus on tarkoitettu maahan-
muuttajien ja turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan ko-
toutumisen edistämiseen. Toiminta aloitettiin syyskuussa 2018 ja han-
ketta vetämään palkattiin projektikoordinaattori. Hän toimii varhais-
kasvatuksen konsultoivana S2-opettajana sekä koordinoi maahan-
muuttajien kohtaamiseen liittyvää koulutusta henkilöstölle, suunnitte-
lee oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja malleja perusope-
tuksessa. Rahoitus käytetään koordinaattorin palkkaan sekä koulutus-
ten järjestämiseen. 
Hanke aloitettiin syyskuussa 2018 ja vuoden loppuun mennessä 95 000 
euron kokonaisrahoituksesta oli käytetty noin 17 000 euroa. Loput 
rahoituksesta käytetään vuoden 2019 aikana. 
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Seuraavat sata vuotta Opetushallitus on myöntänyt 13 000 € avustuksen opetuksen kehittä-

miseen nykyaikaisten ja tulevaisuudessakin toimivien opetusmenetel-
mien, opetuksessa käytettävien välineiden ja opetusteknologian avulla. 
Tähän kehitystyöhön tarvitaan tämän hetken tietoa aikuisten oppimi-
sesta, uusista opetusvälineistä ja digitalisaation tuomista mahdolli-
suuksista. Hankkeen avulla tämän tiedon keräämiseksi tehdään tutus-
tumismatkoja muihin oppilaitoksiin, käytetään asiantuntijoita ja kou-
luttaudutaan. Samalla hankitaan tietoa hyvistä, pitkälle tulevaisuuteen 
toimivista, kestävistä ja toimivista opetus- ja hallintotiloista. Rauman 
kansalaisopiston lähivuosien tärkein tavoite on turvata opetuksen ke-
hittämismahdollisuudet suunnittelemalla tuleva päätoimipaikka mah-
dollisimman hyvin. Kerättyä tietoa hyödynnetään uuden päätoimipai-
kan tilaratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioiden, että 
ko. tilat tulevat osittain yhteiskäyttöön peruskoulun, musiikkiopiston ja 
liikuntatoimen kanssa. Hankkeessa toteutettiin tutustumismatkat Tu-
run suomenkieliseen työväenopistoon, Valkeakoski-opistoon, Tampe-
reen seudun työväenopistoon, Someron kansalaisopistoon ja Tampe-
reen Tesoman kouluun. Pääpaino hankkeesta toteutuu ensi vuonna. 

Esteettömyyden paran-
taminen kirjastoissa 

 

Hanke toteutui suunnitellusti. SAMK:n esteettömyyskartoittajat suorit-
tivat esteettömyyskartoitukset pääkirjastossa sekä Kourujärven ja 
Pyynpään lähikirjastoissa. Raportti valmistui heinäkuussa. Lopuilla 
hankkeeseen varatuilla varoilla hankittiin pyörätuolit asiakaskäyttöön 
kaikkiin kolmeen kirjastoon, kaksi heikkonäköisille tarkoitettua suuren-
tavaa lukulaitetta pääkirjaston lehtisaliin sekä vaihdettiin pääkirjastos-
sa 247 hyllynpäätyopastetta suurempiin ja selkeämpiin. Hankkeen kus-
tannukset olivat 6436 euroa, joista omaa rahoitusta 1436 euroa. 

Maahanmuuttajien ko-
toutus liikunnan avulla 

 

Hankkeella edistettiin maahanmuuttajien integraatiota kantaväestöön 
ja asumisviihtyvyyttä eli pyrittiin ehkäisemään maahanmuuttoon liitty-
viä ongelmia. Hankerahaa käytettiin maahanmuuttajalasten kerhomak-
suihin, liikuntavälineisiin, kuljetuksiin eri liikuntatapahtumiin, tulkkaus-
palveluihin sekä harrastuskustannusten subventioihin. Hankerahalla 
maksettiin myös maahanmuuttajien kerhojen, uintivuorojen ja liikunta-
tapahtumien ohjaajakustannuksia. Hanke loppui 31.12.2018 ja se to-
teutui suunnitellusti. 
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Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön hankerahoitus kohdistuu kokonaisuudessaan palk-

kauskustannuksiin. Sitä myönnettiin edelleen kolmelle etsivälle nuori-
sotyöntekijälle. Valtionavustus kattaa n. 60 % hankkeen menoista. 
Etsivää nuorisotyötä on tehty hankerahoituksella vuodesta 2010. Alue-
hallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteut-
tamiseen. Valtoinavustus kohdennetaan etsivän nuorisotyöntekijöiden 
palkkauskuluihin, jota täydennetään omalla rahoitusosuudella. Rau-
man kaupungilla etsiviä nuorisotyöntekijöitä on kolme. Etsivä nuoriso-
työ auttaa palvelujen ulkopuolelle jäämässä olevia tai jo ulkopuolelle 
jääneitä nuoria tunnistamaan omat muutoksen tarpeensa ja vie heidät 
tarvitsemiensa palveluiden piiriin.  Tehtävänä on tukea yksilöllisesti 
nuorten kokonaisvaltaista eheytymistä yhteistyössä moniammatillisen 
verkoston kanssa sekä valmentaa heitä eri menetelmin koulutukseen ja 
työelämään. Toimintaa on kehitetty ja laajennettu vuosien aikana yksi-
löllisestä palveluohjauksesta ja tiiviistä verkostoyhteistyöstä erilaisten 
ryhmätoimintojen järjestämiseen.  
Viimeisen puolen vuoden aikana nuorten työllisyystilanteen parantues-
sa etsivään nuorisotyöhön ohjautuneet nuoret ovat vaatineet enem-
män tukea ja ohjausta, jolloin on korostunut myös tiivis työskentely 
yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa. Kohderyhmän muutoksen 
myötä myös etsivien omien ryhmätoimintojen tarpeellisuus on koros-
tunut ja niissä on huomioitu nuorten ajankohtaiset – ja kausittaiset 
aiheet. Vuoden alusta etsivät ovat ottaneet aktiivisen roolin uudessa 
lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston eri työryhmissä. 

Verkostot voimavaraksi 
–hanke 2017 - 2018 

 

 

 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto myöntämällä avustuksella on to-
teutettu verkostot voimavaraksi hanketta. Avustus käytettiin työnteki-
jän palkkaan. Hanketyöntekijänä toimi Rauman nuorisopalveluiden 
nuorisotyön koordinaattori. Hankkeen työntekijä koordinoi maakun-
nallista lapsi- ja nuorisopoliittista koordinaatiota (Lanu koordinaatio) 
sekä Satakunnan ja Lounais-Suomen alueen laajuisia nuorisotyön ver-
kostoja. Syksyllä 2017 järjestettiin Lanu koordinaatioryhmän kokouksia 
kaksi sekä yksi Lanu Foorumi, jossa aiheena oli lasten ja nuorten osalli-
suus. Hankekauden aikana ylläpidettiin vuodesta 2013 toimineita Lou-
nais-Suomen laajuisia nuorisotalo- ja aluetyön kehittämistyöryhmää 
sekä nuorisotyön kansainvälisen nuorisotyön tiimin verkostoja. Ver-
kostoja ylläpidettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen verkoissa voimaa–
hankkeen kanssa. Lisäksi ylläpidettiin Satakunnan nuorisotoimien vas-
taavien verkostoa. Keväällä 2018 perustettiin Satakunnan nuoriso-
ohjaajien sekä Lounais-Suomen nuorisovaltuusto-ohjaajien verkostot 
sekä järjestettiin koulutusta nuorisovaltuuston ohjaajille. Keväällä 
2018 tehtiin valmistelutöitä nuorisotyön arviointivälineen pilotoinnin 
aloittamiseksi. Arviointivälineen pilotti alkaa syksyllä 2018 ja jatkuu 
vuoteen 2020. Nuorisotyön arviointivälineen pilottia koordinoi verkos-
tot voimavaraksi hanke yhteistyössä Varsinais-Suomen Verkoissa voi-
maa hankeen kanssa. Arviointivälineen pilottiin hankitaan nuorisotut-
kijan työpanosta ostopalveluna. 
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Verkostot voimavaraksi-
Satakunta 2018- 2019 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi Rauman kaupungille avus-
tusta ajalle 2.9.2018-1.9.2019 verkostot voimavaraksi hankkeelle. 
Avustus käytettiin hankkeen työntekijän palkkaan sekä nuorisotutkijan 
ostopalveluun. Hanketyöntekijänä toimii Rauman nuorisopalveluiden 
nuorisotyön koordinaattori. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja koor-
dinoida Satakunnan ja Lounais-Suomen alueen nuorisotyön verkostoja 
sekä maakunnallista lapsi-ja nuorisopoliittista koordinaatiota. Lisäksi 
tavoitteena on pilotoida nuorisotyön arviointivälineen käyttöönottoa. 
Syksyn 2018 aikana on järjestetty Lounais-Suomen alueelliset nuoriso-
työpäivät, ylläpidetty nuorisotalo- ja aluetyön kehittämistyöryhmää, 
nuorisotyön kansainvälistä tiimiä sekä Satakunnan nuoriso-ohjaajien 
sekä nuorisotyöstä vastaavien verkostoja. Nuorisotyön arviointiväli-
neen pilotointi alkoi syyskuussa 2018. Arviointivälineen pilotointiin 
osallistui 10 Lounais-Suomen kuntaa sekä Mannerheimin lastensuoje-
luliiton ja Nuoren kirkon valtakunnalliset nuorten nettipalvelut. Pilotti 
jatkuu kevääseen 2020. 

Lasten ja nuorten paikal-
linen harrastustoiminta 
2017 – 2018 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lukuvuodelle 2017-
2018 2 600 €:n avustuksen paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuk-
sella järjestettiin musiikkikerhotoimintaa viikoittain Karin koulussa (Kari 
ja kakrut) ja Syvärauman koulussa (Syviksen syke) koko lukuvuoden 
ajan. Toiminnassa oli mukana 67 lasta. Hanke on päättynyt 31.5.2018 
ja se toteutui suunnitelmien mukaisesti. 
 

Musiikkipedagogisen 
osaamisen kehittäminen 
– OPS2018 (Porin kau-
punki hallinnoi) 

 

Opetushallitus on myöntänyt 9 000 €:n avustuksen Porin kaupungille 
satakuntalaisten musiikkioppilaitosten yhteistyöverkoston Musiikkipe-
dagogisen osaamisen kehittäminen – OPS2018 –hankkeelle, jota koor-
dinoi Palmgren konservatorio. Rauman musiikkiopiston henkilöstöä on 
osallistunut hankkeessa järjestettyihin koulutustilaisuuksiin, joilla on 
tuettu opettajien ammatillisen osaamisen kehittämistä uuden opetus-
suunnitelman suuntaviivojen mukaisesti. 

Arvioinnin kehittäminen 
(Laitilan kaupunki hal-
linnoi) 

 

Opetushallitus on myöntänyt Laitilan kaupungille 20 000 €:n avustuk-
sen Vakka-Suomen ja Rauman musiikkiopiston yhteiselle Arvioinnin ja 
toimintakulttuurin kehittämishankkeelle. Rauman musiikkiopisto on 
toteuttanut hanketta yhteistyössä Vakka-Suomen musiikkiopiston 
kanssa. Hanke on toteutunut suunnitelmien mukaan ja sen aikana to-
teutettiin kahdeksan yhteistä koulutustilaisuutta arviointiin ja oppilai-
tosten toimintakulttuurin kehittämiseen liittyen. 

ICT-taitojen ja viestinnän 
kehittäminen 

Opetushallitus on myöntänyt 18 000 €:n avustuksen ICT-taitojen ja 
viestinnän kehittämiseen. Hanke on käynnistynyt 1.8.2018 ja syysluku-
kauden aikana musiikkiopiston opetushenkilöstölle on järjestetty kah-
deksan ICT-taitojen kehittämistä tukevaa koulutustilaisuutta. Hanke 
jatkuu 31.12.2019 saakka. 
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Musiikkiopiston musiik-
kikerhotoiminnan järjes-
täminen lv. 2018-2019 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lukuvuodelle 2018-
2019 2 100 €:n avustuksen kerhotoiminnan järjestämiseen. Avustuksel-
la on järjestetty musiikkikerhotoimintaa Karin koulussa (Kari ja kakrut) 
ja Syvärauman koulussa (Syviksen syke) yhteensä 67 lapselle. Hanke on 
käynnistynyt 13.8.2018 ja se jatkuu kevätlukukauden 2019 loppuun 
asti. 

Nuorten työpaja 

 

Nuorten työpajahankkeen painopisteenä oli oppilaitosyhteistyön sy-
ventäminen ja laajentaminen sekä starttitoiminnan vakiinnuttaminen 
työpajan toimintaan. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa työosastojen yh-
teistoimintaa niin, että resursseja yhdistämällä voitiin järjestää riittä-
västi töitä osaamistasoltaan erilaisille nuorille.  
 
Nuorten työpajan hankerahoituksella on palkattu neljä valmentajaa: 
kaksi yksilövalmentajaa ja kaksi työvalmentajaa.  Palkattua henkilökun-
taa nuorten työpajalla on yhteensä 11. Tämän lisäksi pajalla työskente-
lee oppisopimusopiskelijoita, velvoitetyöllistettyjä sekä satunnaisia 
työkokeilijoita. Vuoden 2018 aikana henkilökunnasta neljä suoritti op-
pisopimuksella aluehallintoviraston ja Sataedun järjestämän Satakun-
nan ja Varsinais-Suomen nuorisopalveluille suunnatun Mielenterveys ja 
päihdealan erikoisammattitutkinnon. Koulutuksen suorittaneista kolme 
oli hankerahoituksella 
 
Työpajan osastojako on: Palveluosasto sisältäen kirjaston kahvilan Café 
Käpälän, perhekeskuskahvilan Café Tassula, työpajan lounasruokalan, 
työpajatilojen siivouksen sekä työpajan kuljetuspalvelutoiminnan, tek-
niikanosasto sisältäen aikaisemmat metalli-, puu- ja sisustustyöosastot, 
mediaosasto ja starttiosasto, jonka yhteydessä toimii myös mediastart-
ti. Lisäksi työpaja hoitaa väliaikaisesti kaupungin uimahallin kahviota 
uuden hallin valmistumiseen saakka. 
 
Työpajatoiminnassa on vuoden 2018 aikana ollut 185 nuorta. Päivittäin 
pajalla työskentelee 40–70 nuorta. Starttivalmennuksessa on kirjoilla 
samanaikaisesti 15–20 nuorta. Nämä nuoret tarvitsevat hyvin paljon 
yksilöllistä ohjausta. Tältä osin tilanne on ollut hyvin haasteellinen. 
Etsivä nuorisotyö tekee aktiivisesti yhteistyötä starttivalmennuksen 
kanssa.   

 
 
Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 
 

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat valtaosin edenneet suunnitellusti.  
 
Organisaatio- ja palvelurakenteisiin liittyvät valmistelu prosessit koskien varhaiskasvatuksen 
palvelurakennetta, museoiden uudelleen organisointia, oppilas- ja opiskelijahuollon kokonai-
suutta ja kesätoiminnan yhtenäistä toimintamallia ovat jo valmistuneet tai valmistelut eden-
neet suunnitellusti. Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat sekä yleiseen (kuvatai-
de, käsityö ja teatteri) että laajaan oppimäärään (musiikki) on valmisteltu, hyväksytty valiokun-
nassa ja otettu käyttöön syksyllä 2018.  
 
Kiinteistöistä Pohjoiskehän koulu ja vuoropäiväkoti ovat edenneet suunnitellusti ja Pohjoiske-
hän osalta on käynnistetty keväällä 2018 uuden koulun toimintakulttuurin luominen. Nanu ja 
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Nortamo toimivat valtaosin uusissa väistötiloissaan. Väistötilat ovat nousseet poikkeuksellisen 
nopealla aikataululla. Väistöihin liittyvät kaluston puhdistus- ja siirtoprosessit ja toiminnan or-
ganisointi ovat olleet työläitä ja haasteellisia. Nortamon käsityöluokkien väistöparakin osalta 
aikataulu ei ole pitänyt vaan uusiin tiloihin päästään näillä tiedoin vuoden 2019 alusta.   
 
Sähköisistä palveluista uusi Timmi-varausjärjestelmä on otettu käyttöön ja kesä- ja muun loma-
ajan ilmoittautumislomakkeet on sähköistetty. Nuorisolle suunnattu Harrastuspassi Färmi otet-
tiin käyttöön mobiilisovelluksena. Kulttuurikasvatussuunnitelma on käytössä perusopetuksessa 
kaikilla luokka-asteilla. 

 
 
Yksityiskohtainen selvitys valiokunnan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 
 
Rauman Tarinan resurssit 

 
Tavoite Toteutumista kuvaava mitta-

ri/kriteeri 

Osaava henkilöstö 1. Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista 
kehittymistä, koulutussuunnitelman mukaisesti.  

1. Koulutuspäivät / osallistu-
jamäärät/ itsearviointi 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Sivistystoimialalla osallistuttu raportointijaksolla yhteensä noin 2288 laskennalliseen koulutuspäivään (koulutuk-
siin osallistumisen tunnit laskettu yhteen ja jaettu 7 tunnilla): 

 
• talous ja hallinto 86 pv 
• varhaiskasvatus 818 pv 
• opetus ja nuoriso 896 pv 
• kulttuuri ja liikunta 199 pv 
• lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto 290 pv 

 
Tavoite Toteutumista kuvaava mitta-

ri/kriteeri 

Vahva talous 1. Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi. 
 

1. Raportit, ennusteet, tilin-
päätöstiedot ja tilastoinnin 
kehittäminen. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Jatkuvaa talouden seurantaa sekä lapsi-, oppilas-, opiskelija- ja käyttäjäennusteiden seurantaa. 
 
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Toimivat palvelut, help-
po arki 

1. Voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman 
(Vasu2017) jalkauttaminen => toimintakulttuu-
rin kehittäminen ja pedagogiikan kirkastaminen 

2. Museoiden uudelleen organisoinnin loppuun 
saattaminen 

3. Oppilas- ja opiskelijahuollon toimintamallin 
luominen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa.  

4. Varhaiskasvatuksen palveluverkkokokonaisuu-

1. Leikin voima – hankeen 
toteuttaminen, Vasu käyt-
töön jaetulla johtajuudella- 
koulutukset, esimiehen 
työkalupakin edelleen ke-
hittäminen, varajohtajille 
suunnatut Jaetun johta-
juuden koulutukset 

2. Uusi kulttuuri- ja museo-
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den uudelleenjärjestely 
5. Vuorohoitoyksikön suunnittelu ja valmistumi-

nen  
 vuorohoitopaikkojen keskittäminen 

6. Yhdistetään lapsille ja nuorille suunnattu kesä-
ajantoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka 
avulla selkeytetään, laajennetaan ja monipuolis-
tetaan järjestettävää palvelutoimintaa painopis-
teenä kesäaika ja muu loma-ajan toiminta. 

7. Uusien opetussuunnitelman laatiminen ja käyt-
töönotto taiteen perusopetuksen laajaan ja ylei-
seen oppimäärään. Käyttöönotto syksyllä 2018 
(musiikki, kuvataide, teatteri ja käsityö). 

8. Kehitetään pääkirjastossa lastenkirjastotoimin-
taa. 

organisaatio 1.1.2019 
3. Uusi toimintamalli 
4. Selvitys palvelurakenteesta 

ja sen myötä muutosten 
toimeenpano 

5. Uusi vuoropäiväkoti 
6. Sivistystoimialan yksi yh-

teinen toimintamalli lasten 
ja nuorten kesäajantoi-
minnalle. 

7. Valmiit OPS:it  
8. Lastenkirjastotoiminnan 

tapahtumat ja infran kehit-
täminen. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
1. Leikin voima hanke ja henkilöstölle suunnatut toiminnalliset työpajapäivät (35 kpl) toteutuivat suunnitel-

lusti projektityöntekijän opastuksella. Esimiehen työkalupakki täydentyy koko ajan. Pedagogisen johta-
juuden tueksi oli esimiehillä n. kerran kuukaudessa ”esimiesten kaffepaussi”, jonka tavoitteena on ollut 
lisätä esimiesten välistä pedagogista keskustelua varhaiskasvatuksesta ja uuden vasun sisällöstä, teemo-
ja vaihdellen. Jaetun johtajuuden malli vahvistuu TVA-prosessin ja uuden organisaatiovalmistelun myötä. 
Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista hanke jatkaa edellistä hanketta oppiympäristöjen ja 
toimintakulttuurin kehittämisellä uuden vasun suuntaisesti. 

2. Museoiden uudelleenorganisointia vietiin eteenpäin yhdessä koko henkilökunnan kanssa, järjestämällä 
organisaation kehittämiseen liittyviä pienryhmätapaamisia, sekä koko kulttuuri- ja museopalveluiden 
henkilöstöä koskevia palavereja. Rauman Taidemuseon säätiön ylläpitämä taidemuseotoiminta lakkasi 
31.12.2018 ja siirtyi vuoden vaihteessa Rauman kaupungin omaksi toiminnaksi. 

3. Opiskeluhuollon palveluyksikön toiminnan aloittamisesta 1.1.2019 ja sen siirtämisestä sosiaali- ja terve-
ystoimialalta sivistystoimialalle ja sijoittumisesta opetuksen ja nuorison palvelualueeseen tehtiin päätök-
set talousarvioprosessin yhteydessä. Henkilöstön tehtävänkuvat ja työsuhteisiin liittyvät taloudelliset 
tarkistukset toteutettiin. Opiskeluhuollon esimies nimitettiin. Oppilashuollon henkilöstöstä koulupsyko-
logit ja alakoulujen kuraattorit keskitettiin saman katon alle Heindricsin taloon. 

4. Varhaiskasvatuksen palvelurakennesuunnitelma esiteltiin sivistysvaliokunnalle kesäkuun 2018 -
strategiapäivässä. Palveluverkkoehdotus vietiin päätöksentekoon joulukuussa 2018, josta asia palautet-
tiin uudelleenvalmisteluun. Keskustelua herätti yksityisen palvelutuotannon esiopetuksen jatkuminen ja 
eteläisen alueen päivähoito- ja esiopetuspaikkojen järjestelyt.  Sivistysvaliokunta hyväksyi tammikuussa 
19 varhaiskasvatuksen uuden palvelurakenneuudistuksen.       

5. Varhaiskasvatukselle on valmistumassa uusi vuoropäiväkoti Papinpelto (6 ryhmää) korvaamaan nykyisen 
päiväkoti Rinkelin ja Nummen päiväkodin vuorohoitopaikat.  Päiväkotiin tullaan keskittämään myös esi-
opetusikäiset lapset, joilla on vuorohoidon tarve. Päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2019.  

6. Kesäajan leirit toteutettiin yhteistoimintamallilla, muut toiminnat palveluyksiköittäin esim. kesäkerhot. 
Kesäkerhotoimintaa järjestettiin kahdessa toimipisteessä, kaikki hoidon tarpeessa olevat lapset saivat 
paikan. 
Liikuntapalvelut on kehittänyt koululaisille uutena kesäajan toimintona ns. Stadikka –kerhot. Kerhoja jär-
jestettiin kuudella ministadionilla yhteensä 11 kertaa/ministadion.  

7. Sivistysvaliokunta hyväksyi kokouksessaan 20.6.2018 Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimää-
rän sekä kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat. Teat-
teritaiteen opetussuunnitelma hyväksyttiin Sivistysvaliokunnan kokouksessa 29.8.2018. Opetussuunni-
telmat on laadittu Opetushallituksen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 
määräyksiä noudattaen. Opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uuden opetussuun-
nitelman mukaisesti. 

8. Pääkirjaston lastenosaston remontti ja satutilan rakentaminen käynnistyivät vasta vuoden viimeisellä vii-
kolla ja valmistunee maaliskuuhun 2019 mennessä. Lasten ja nuorten tapahtumia, näyttelyitä, satutunte-
ja ja kilpailuja järjestettiin n. 40; suurimmissa osallistujia lähes 100. 
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Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Terveelliset ja turvalliset 
kiinteistöt 

1. Turvallista ja terveellistä kasvu- ja oppimisym-
päristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyös-
sä muiden toimialojen kanssa. 

1. Koulujen ja päiväkotien 
rakennus-, ja korjaushank-
keisiin osallistuminen, 
Haipro-ilmoitusten/ 
vakuutusilmoitusten mää-
rä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 

• Hj. Nortamon peruskoulu ja Nanun koulu siirtyivät väistötiloihin. Molempien koulujen kotitalous- ja käsi-
työtilat eivät valmistuneet vuoden 2018 puolella. 

• Varhaiskasvatuksessa valmisteltiin palveluverkkomuutosta maaliskuusta 2018 alkaen. Tällä hetkellä käy-
tössä on tiloja, jotka vaatisivat mittavia korjaustoimenpiteitä. Talotoimen tekemät toimitilojen pitkän 
tähtäimen suunnitelmien (PTS) kuntokartoitukset ovat olleet perustana suunniteltaessa varhaiskasva-
tuksen käytössä olevien tilojen käyttöä ja toimivuutta.. Varhaiskasvatuksen käyttöön huonosti soveltu-
vista tiloista on tavoitteena luopua, samoin luovutaan tiloista, jotka on vuokrattu kaupungin ulkopuolisil-
ta tahoilta. 

• Koulun ja päiväkodin rakentamisvaiheessa suunnitteluun on osallistettu tulevia käyttäjiä. 
• Terveydellisten olojen tarkastukset jatkuivat suunnitelmien mukaan 
• Haipro-ilmoitusten jatkuva seuranta 
• Tekninen toimiala on teettänyt kaikkiin koulu- ja päiväkotikiinteistöihin (PTS)- pitkän tähtäimen suunni-

telmat. 
 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Syrjäytymisen ehkäise-
minen 

1. Maahanmuuttajien integrointi 
 

1. Toimenpiteet:  
• Lukiossa jatketaan lukioon 

valmistavan koulutuksen 
(LUVA) järjestämistä.  

• Kansalaisopisto jatkaa 
eritasoisten suomen kie-
len kurssien ja YKI-Yleisten 
Kielitutkintojen järjestä-
mistä sekä selvittää yh-
dessä perusopetuksen 
toimijoiden kanssa aikuis-
ten maahanmuuttajien 
perusopetuksen järjestä-
mismahdollisuudet. 

• Perusopetukseen siirty-
neiden maahanmuuttaja-
oppilaiden suomen kielen 
taitojen vahvistaminen. 

 
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 

 
• LUVA-koulutusta on järjestetty suunnitelman mukaisesti kevät- ja syyslukukaudella 2018 (8 opiskelijaa ti-

lastointipäivänä 20.1.18 ja 10 opiskelijaa 20.9.18). 
• Kansalaisopisto järjesti maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon (UMAKO) opetusta 366 oppituntia ja 

siihen osallistui 14 opiskelijaa. Tähän koulutukseen saatiin lisärahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.   
• Kansalaisopistossa toteutui 19 suomen kielenkurssia, joihin osallistui 263 opiskelijaa. Kielitutkintoja jär-
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jestettiin kahdeksan, suomen englannin ja italian kielissä. Näihin osallistui yhteensä 92 henkilöä. 
• Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen selvityksen laatiminen siirtyi kevääseen 2019. 
• SPR:n kielikahvila maahanmuuttajille kokoontui Rauman pääkirjastossa kevät- ja syyskausilla kerran vii-

kossa. Toiminta aloitettiin alkuvuodesta 2018. 
• Lasten ja nuorten maahanmuuton työryhmä on käsitellyt maahanmuuttajalasten ja –nuorten koulun-

käyntiin liittyviä tarpeita ja saanut tietoa eri tahojen ajankohtaisista asioista. 
• maahanmuuttajalasten osallistuminen vapaa-ajan toimintaan kasvaa, esim. iltikseen  
• Maahanmuuttajalasten ja –nuorten kotoutumishankkeen (Luanikast gotoutumist Raumal) toiminta 

käynnistyi ja hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä. Syksyllä 2018 projektityöntekijän painopiste oli 
erityisesti varhaiskasvatuksen S2-henkilöstön konsultoinnissa ja kouluttamisessa. 

• Maahanmuuttajien kotoutus liikunnan avulla hankkeessa edistettiin maahanmuuttajien integraatiota 
kantaväestöön rahoittamalla maahanmuuttajalasten kerhomaksuja ja liikuntavälineitä, sekä kustanta-
malla kuljetuksia liikuntatapahtumiin 
 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Alueiden tasapainoisuus 
ja monipuoliset asumis-
mahdollisuudet 

1. Tarjotaan jatkossakin iltapäivätoiminnan palve-
luja koko kaupungin alueella 

1. Iltapäivätoimintaan osallis-
tuneiden toimipaikkojen ja 
lasten määrä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien koulujen yhteydessä, kaikille hoidon tarpeessa oleville lapsille 

järjestyi hoitopaikka  

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Ympäristön siisteys 1. Panostetaan tapahtumatuotantojen jätteiden 
keräämiseen ja käsittelyyn  
 

1. Toimenpiteet:  
tapahtumatuotannossa 
käytettävät ympäristövas-
tuulliset toimintatavat. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Pitsiviikon jätehuoltoon on edelleen panostettu tehostamalla viestintää. Lisäksi pitsiviikolla ympäristön 

siisteyteen on panostettu palkkaamalla tapahtumaan ensisiivouksen tekeviä siivousryhmiä. Jätteiden la-
jittelua on tehostettu. Jätteiden lajittelussa tapahtuma-alueella on ollut järjestäjän toimesta erilliskeräys 
biojätteelle, energiajätteelle, kartongille, lasille, metallille, sekajätteelle, sekä panttipulloille. Pitsiviikon 
sähkönä käytettiin paikallista uusiutuvilla energialähteillä tuotettua vihreää sähköä. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Koulutustarjonnan tur-
vaaminen elinkeinoelä-
män tarpeisiin 

1. Tehdään saumatonta yhteistyötä oppilaitosten, 
yrityselämän ja työpajan välillä 

2. Painotetaan tavoitteellisuutta ja toteutetaan 
yrittäjyyskasvatusta kaikilla kasvatuksen ja ope-
tuksen tasoilla 

3. ”Raumlaine ja meri” –hanke 
 

1. Työ- ja harjoittelupaikko-
jen määrä, työssäoppijoi-
den määrä 

2. Yrittäjyyskurssien toteu-
tuminen 

3. Lukiossa kehitetään uu-
den opetussuunnitelman 
mukaista opetusta tar-
joamalla ns. teemaopinto-
jen kursseja. Hankkeessa 
kehitetään yhteistyötä 
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paikallisten koulutustoi-
mijoiden (Turun yliopisto, 
SAMK), yritysten (Rolls 
Royce Oy, Steerprop Oy) 
ja muiden toimijoiden 
(Rauman meripartiolaiset 
(Myrskypojat), Rauman 
Purjehdusseura, Rauman 
Merimuseo, Teknologia-
teollisuus ry, Meriteolli-
suus ry, Meriliitto ry, 
Suomen ympäristökeskus) 
kanssa. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
1. Työpajassa työharjoitteluun osallistui 185 nuorta 
2. Yrittäjyyskurssit toteutuivat Hj. Nortamon peruskoulussa sekä Raumanmeren peruskoulussa valinnaisai-

neina. Lukion yrittäjyyskasvatusta toteutettiin kansainvälisen syksyllä käynnistyneen kolmevuotisen kan-
sainvälisen ”Digiyouth” –hankkeen kautta. Hankkeessa perustetaan start-up -tyyppisiä opiskelijayrityk-
siä, joiden toiminnan kautta nuoret perehtyvät digitaalisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin ja innovoivat 
yhdessä teemaan liittyviä yritysideoita. Ideoinneista opiskelijat kehittävät suunnitelman toimivasta yri-
tyksestä ja simuloivat sen toimintaa projektin edetessä. Kurssi integroi yrittäjyys- ja teknologiakasvatus-
ta. 

3. ”Raumlaine ja meri” –hanketta on toteutettu suunnitelman mukaisesti niin, että kevätlukukauden 2018 
aikana on toteutettu kursseja TO3 (Merenkulun tekniikka ja meriteollisuus) yhteistyössä SAMK:n ja meri-
teknologian paikallisten yritysten kanssa ja TO2 (Meri ja muotoilu) yhteistyössä Turun yliopiston OKL:n ja 
Merimuseon kanssa. Projektin toimintaan on kuulunut myös osallistuminen ns. LUKE (lukioiden kehittä-
misverkosto) toimintaan (2 kokoontumista eri lukioissa), yritysvierailuja sekä tiederisteily 23.-24.4.18. 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat in-
vestoinnit ja markkinoin-
ti 

1. Vuorohoitopaikkojen keskittäminen/ lisääminen 1. kysyntä/tarjonta 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Uuden vuorohoitopäiväkodin Papinpellon rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ovat edenneet suunnitel-

lusti ja palveluverkkoselvityksessä on huomioitu vuorohoitopaikkojen riittävyys ja tarve. Tällöin varhais-
kasvatus saa käyttöönsä n. 120 rakenteellista vuorohoitopaikkaa korvaamaan Päiväkoti Rinkelin ja 
Nummen päiväkodin vuorohoitopaikat. Vuoropäiväkodissa tullaan huomioimaan myös esiopetusikäisten 
lasten esiopetus ja heidän vuorohoidon tarpeensa.  

 
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Osallistava ja keskuste-
leva toimintakulttuuri 

1. Huolehditaan uudella sivistystoimialalla avoi-
mesta ilmapiiristä, jokaisen henkilön mahdolli-
suudesta tulla kuulluksi ja mahdollisuudesta 
päästä vaikuttamaan päätöksentekoon. 

2. Lisätään lasten ja nuorten osallistumista heitä 
koskevaan päätöksentekoon. 

1. Tiedonkulun prosessien 
selkeyttäminen ja kuvaa-
minen 

2. Lasten ja nuorten vaikut-
tajaryhmien määrä, do-
kumentoidut kuulemisti-
laisuudet ja lausunnot.  
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 

1.  
• Tiedonkulkua on selkeytetty sopimalla palaverikäytännöistä ja pitämällä kiinni säännöllisesti toistuvista 

viikko- ja kuukausi- ja esimiespalavereista. 
• Tiedonkulun prosessi on avattu esimiehille, joiden kautta asiat jalkautuvat jokaiselle työntekijälle. 
2. Oppilaskunnille kyselyt liikuntapassin sisältötoiveista ja leirien sisällöistä, Lasten ja nuorten kuulemispäi-

vä huhtikuussa. Nuorisovaltuuston säännöt päivitettiin. Uusi nuorisovaltuusto valittiin ja vaalit järjestet-
tiin yhteistyössä oppilaskuntien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Pyynpään, Malmi / Naulan, Syvä-
rauman ja Merirauman oppilaat pääsivät äänestämään nimen uudelle Pohjoiskehän koululle. 

 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Aktiivinen edunvalvonta 1. Aktiivinen toiminta yhdyspintayhteistyössä- / 
hankkeissa sekä verkostoyhteistyössä 

 

1. Hankkeet: 
• Satula-hanke => kehitteil-

lä maakunnallinen lasten-, 
nuorten- ja perhepalve-
luiden tarpeisiin vastaava 
kokonaisuus 

• Loisto – verkosto. OPH:n 
koordinoima varhaiskas-
vatuksen kehittämisver-
kosto, jonka tavoitteena 
on vahvistaa varhaiskas-
vatuksen alueellista ja 
kansallista kehittämistä. 
Kehittämisverkosto tukee 
uudistuvien varhaiskasva-
tussuunnitelmien toi-
meenpanoa paikallisella 
tasolla vahvistaen var-
haiskasvatuksen pedago-
giikkaa, toimintakulttuu-
ria, johtamista sekä seu-
rantaa ja arviointia. 

• Viedään eteenpäin sosiaa-
li- ja terveystoimen kans-
sa käynnistettyä liikunnan 
palveluketjun toteutusta. 
Liikuntapalvelut tuottaa 
kohdennettuja matalan 
kynnyksen liikuntaryhmiä 
sekä aikuisväestöllä että 
lapsille. Ensimmäisinä 
kohderyhminä ovat 2-
tyypin diabetesuhan alla 
olevat aikuiset sekä liha-
vat lapset (Satalipake = 
Liikunta ja ravitsemus 
osana ylipainon hallintaa 
ja sairauksien ennalta eh-
käisyä Satakunnassa ja 
Vesote = Vaikuttavaa elin-
tapaneuvontaa sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon poik-
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kihallinnollisesti). 
• Liikkuva koulu – hanke.  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 

• Satula-hankkeen Varhaiskasvatus ja koulu – ryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden 2018 aikana. Ryhmässä 
käsiteltiin opiskeluhuollon toimintaa tulevan Soten aikana (opiskeluhuollon palveluita kunnissa ja yhteis-
työtä maakunnan kanssa) sekä opiskeluhuollollista yhteistyötä maakunnan kuntien kesken. Ryhmässä 
työstettiin maakunnallisia suuntaviivoja yhteisölliselle opiskeluhuollolle. Satula-hanke päättyi vuoden lo-
pussa, mutta (LAPE)- lasten ja nuorten palvelut jatkuu maakunnallisena yhteistyönä. 

• LOISTO: Varhaiskasvatus on mukana (OPH:n) Opetushallituksen kehittämisverkostossa. Suunnittelussa 
korostuu varhaiskasvatuksen sisällölliset asiat ja oman alueen kehittämistarpeet. 

• Sosiaali- ja terveystoimen kanssa on kehitetty liikunnan palveluketjua, suunnittelemalla ja toteuttamalla 
matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joihin sote ohjaa osallistujia ja liikuntapalvelut toteuttaa sisällön. 
Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle 

• Liikkuva koulu –hanke toimi yhteistyössä Rauman opettajankoulutuslaitoksen ja Lounais-Suomen urhei-
lu- liikunta –järjestön kanssa, henkilöstölle järjestettiin koulutuksia, tehtiin välinehankintoja. 
 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Sähköisten asiointipalve-
lujen toteuttaminen 

1. Sähköisten palvelujen kehittäminen 
 

1. Toimenpiteet: 
• Uuden tilanvarausohjel-

man (Timmi) käyttöönot-
to. 

• Varhaiskasvatuksessa 
päivähoito-ohjelman toi-
mintavarmuuden kehit-
täminen 

• kesä- ja muuhun loma-
ajan toimintaan sähköiset 
ilmoittautumislomakkeet 

• Finnassa julkaistut koko-
elmatiedot 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 

• Tilavarausjärjestelmä Timmi toimii hyvin ja vuoden 2018 alusta otettiin Timmin laskutusohjelma käyt-
töön. Timmin käyttöä on laajennettu; rekisteröityneet asiakkaat pääsevät tekemään varauksia liikun-
tasaleihin. Yläkoulujen opettajat voivat itse laittaa varauksensa tarvitsemiinsa liikuntapaikkoihin samoin 
kuin kolme isompaa seuraa pääsevät itse tekemään varauksensa. Päätettiin luopua Timmin avustusjär-
jestelmän kehittämisestä, koska sen käyttöönotossa on isoja haasteita 

• Uimahallissa sarjarannekkeiden nettilataus mahdollistettiin 1.12.2018 alkaen. Uimahallissa on myös ke-
hitetty kulunvalvontaa ja raportointia, joka antaa tarvittavaa tietoa uuden uimahallin suunnitteluun. 

• Liikuntapalvelut otti syksyllä 2018 käyttöönsä kaksi sosiaalisen median kanavaa tukeakseen ajankohtais-
ta viestintää sekä tavoittaakseen liikuntapalveluiden käyttäjiä. Pääkanavana toimii Facebook, jossa seu-
raajia on noin 500. Lisäksi käyttöön otettiin Instagram, jossa seuraajia on noin 300.  

•  Varhaiskasvatuksen päivähoito-ohjelmaa päivitetään muutosten myötä. 
• Kesäkerhoihin ja Pölläkarin toimintaan on perheille luotu sähköinen hakujärjestelmä Rauman kaupungin 

koulujen Wilma –järjestelmän kautta. 
• Museon henkilökunta on osallistunut Finnan käyttökoulutuksiin, mutta aineistoja ei ole vielä julkaistu 

Finnassa. Julkaisuun liittyy tietotekniikan haasteita, jotka pitää pystyä ratkaisemaan ennen kuin julkaisu 
aloitetaan. Muuten valmius julkaisemiseen on olemassa. 

• Färmi – harrastuspassi otettiin käyttöön mobiilisovelluksena  
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Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Raumasta tapahtuma-
kaupunki 

1. Kulttuuri- ja museopalveluiden tuottamat palve-
lut ovat suunnitelmallisia ja helposti saavutetta-
via 

1. Kulttuuri- ja museopalve-
luiden vuosikello 

 
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 

1. Kulttuuri- ja museopalveluiden vuosikelloa on työstetty organisaatiomuutostyön palavereissa. Lisäksi 
vastaava kulttuurituottaja on toteuttanut erityisesti Pitsiviikkoa koskevan vuosikellon, jota voidaan jat-
kossa hyödyntää mallina koko tulosyksikön vuosikelloa suunniteltaessa. 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Maailmanperintökohde-
statuksen hyödyntämi-
nen 

1. Panostetaan Sammallahdenmäen tunnettavuu-
den kasvattamiseen 

1. Kokonaiskävijämäärä ja 
opastusten määrä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
1. Kävijämäärä 10 133, opastuksia on ollut yhteensä 87, eli keskimääräistä enemmän. Sammallahdenmäellä 

on suunniteltu kesän aikana eskari- ja alakouluikäisille suunniteltu tehtäväpolku. Sammallahdenmäki oli 
ensimmäistä kertaa mukana Lapin Löylypäivien yrityssuunnistuksessa, jonka tapahtuman aikana Sam-
mallahdenmäellä kävi yhteensä 200 kävijää. Lisäksi järjestettiin Pitsiviikon yhteydessä tapahtumapäivä, 
johon osallistui 70 henkilöä. Sammallahdenmäen sosiaalisen median kanavia on päivitetty, FB-sivuilla on 
nyt 235 seuraajaa ja instagram-sivulla 184 seuraajaa. Sammallahdenmäelle järjestettiin heinä- elokuussa 
torstaisin bussikuljetus Raumalta, johon kuului myös opastus. Lisäksi kesäopas oli paikalla heinäkuussa 
arkipäivisin. 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Rauman imagon kehit-
täminen 

1. Otetaan käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma 
2. Kansalaisopiston brändin kirkastaminen 
3. Panostetaan luonto- ja arkiliikunnan olosuhtei-

siin  
4. Otetaan toimintatavoissa huomioon kestävä 

kehitys 
 

 

1. Päätös käyttöönotosta, 
opettajien perehdyttämi-
nen sekä kulttuuritoimi-
joille järjestetyt perehdy-
tystilaisuudet. 

2. Kansalaisopisto toteuttaa 
Opistot framil- markki-
nointiviestinnän kehittä-
miseen tähdänneessä 
hankkeessa sovitut muu-
tos- ja kehittämistoimen-
piteet. 

3. Tapahtumien määrä, kart-
ta-aineistot, uudet reitit  

4. Toimenpiteet: 
• Käytössä perusope-

tuksen opetussuunni-
telmassa kestävän ke-
hityksen painopiste 

• Varhaiskasvatuksessa 
käytössä kestävän ke-
hityksen toimintaoh-
jelma  
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 

1. Kulttuurikasvatussuunnitelman perehdytys tehtiin ja suunnitelma otettiin käyttöön.  Kevätlukukaudelle 
suunnitelluista vierailuista toteutui 99 %. Syksyn vierailuista toteutuivat kaikki muut, paitsi 9-
luokkalaisille suunnatut elokuvanäytökset. Kulttuurikasvatus tuotti vuoden 2018 aikana 11 800 lasten ja 
nuorten kulttuurikäyntiä. 

2. Kansalaisopisto mukaan lukien kuvataidekoulu, käsityökoulu ja teatterikoulu ovat aktiivisesti mukana so-
siaalisessa mediassa (facebook ja instagram) ja näin lisännyt näkyvyyttä.  Yhteistyö markkinointiviestin-
nän osalta on lisääntynyt esim. Kansalaisopistojen liiton, tiedotusvälineiden, kaupungin viestinnän kans-
sa.  

3. Liikuntapalveluissa on panostettu Lähdepellon ulkoilureittien edelleen kehittämiseen ottamalla käyttöön 
kaksi uutta polkureittiä. Lähdepellolla on otettu käyttöön kuntoportaat. Uudet palvelut ovat olleet erit-
täin suosittuja.  Lisäksi liikuntapalveluissa on panostettu luonto- ja arkiliikunnan mahdollisuuksien tunne-
tuksi tekemiseen mm. lisäämällä sähköistä viestintää näiden osalta. 

4. Kestävän kehityksen painopiste ja toimintaohjelma käytössä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 
 

Kärki Tavoite 
Toteutumista kuvaava mitta-
ri/kriteeri 

Toteutetaan rohkeasti 
uusia ideoita 

1. Sivistystoimiala on aktiivinen palveluiden muu-
tostarpeiden ennakoija 

 

1. Ajantasainen palveluraken-
ne 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
1. palvelurakenteen tarpeita ennakoiden tehty selvityksiä ja toimenpiteitä mm. varhaiskasvatuksen palve-

lurakenteessa, museotoiminnan rakenteissa, perusopetuksen oppilasennusteissa, oppilas- ja opiskelija-
huollon rakenteissa ja maahanmuuttajien palvelurakenteissa 

 

PALVELUALUEET 

5.1 Talous ja hallinto 

 

  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 17 935 16 687 16 687
Myynti tuotot 760 836 836
Tuet ja  avustukset 13 934 15 691 15 691
Muut toimintatuotot 3 241 160 160
Toimintamenot -851 647 -806 160 -27 895 -834 055 -806 596 27 459 96,7 %
Henki löstökulut -745 534 -667 686 -27 895 -695 581 -713 283 -17 702 102,5 %
Palvelujen ostot -45 757 -73 470 -73 470 -40 866 32 604 55,6 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -20 591 -25 700 -25 700 -10 727 14 973 41,7 %
Avustukset -1 000
Vuokrat -37 055 -39 260 -39 260 -38 894 366 99,1 %
Muut kulut -1 710 -44 -44 -2 825 -2 781 6421,0 %
Toimintakate -833 713 -806 160 -27 895 -834 055 -789 909 44 146 94,7 %
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5.2 Varhaiskasvatus 

 

 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 2 436 669 2 169 950 -321 972 1 847 978 2 038 160 190 183 110,3 %
Myynti tuotot 98 116 19 950 0 19 950 71 582 51 632 358,8 %
Maksutuotot 2 216 323 2 150 000 -450 000 1 700 000 1 819 901 119 901 107,1 %
Tuet ja  avustukset 109 848 0 124 225 124 225 129 833 5 608 104,5 %
Vuokratuotot 714 0 0 0 654 654 0,0 %
Muut toimintatuotot 11 668 0 3 803 3 803 16 191 12 387 425,7 %
Toimintamenot -20 655 791 -20 489 906 -790 724 -21 280 630 -21 369 612 -88 982 100,4 %
Henki löstökulut -12 861 494 -12 004 592 -659 410 -12 664 003 -13 180 289 -516 286 104,1 %
Palvelujen ostot -2 799 579 -3 075 663 0 -3 075 663 -2 873 607 202 056 93,4 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -206 096 -260 971 0 -260 971 -247 924 13 047 95,0 %
Avustukset -3 196 042 -3 525 000 -100 000 -3 625 000 -3 399 608 225 392 93,8 %
Vuokrat -1 548 921 -1 594 600 -27 303 -1 621 903 -1 611 843 10 060 99,4 %
Muut kulut -43 658 -29 080 -4 010 -33 090 -56 341 -23 251 170,3 %
Toimintakate -18 219 122 -18 319 956 -1 112 696 -19 432 653 -19 331 452 101 201 99,5 %

Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2016 TP 2017 TP 2018

966 943 989 159 529 156 393 150 124 165 166 152
alle 3-v. 160 151 170
3-5 v. 578 571 602
6-7 v. 228 221 217

35 34 38 7 951 5 923 5 995 227 174 158
alle 3-v. 14 11 19
3-5 v. 21 23 14
6-7 v. 5

147 120 115 23 347 20 367 18 779 159 170 163
alle 3-v. 69 55 54
3-5 v. 78 65 52
6-7 v. 0 0 9

188 172 184 28 068 27 929 31 262 149 162 170
alle 3-v. 40 37 57
3-5 v. 105 93 75
6-7 v. 43 42 52

4 4 10 175 137 271 44 34 27

1340 1273 1336 219 070 210 749 206 431 163 166 155
alle 3-v. 283 254 300
3-5 v. 782 752 743
6-7 v. 271 263 283
koululaiset 4 4 10

Tässä tilastossa vuorohoito käsittää Nummen ja Rinkelin päivähoidon. Vuoden 2018 osalta vuorohoitoon on laskettu myös Otan päiväkodin vuorohoitoryhmät.
Vuorohoitoa järjestetään myös Myllytontussa
Vuorohoidon tilastointi haasteellista, koska vuorohoitoa järjestetään muun hoidon kanssa samoissa yksiköissä/ryhmissä.
Perhepäivähoidon varahoidon lapset mukana perhepäivähoidon luvussa, mutta lasten hoitopäivät sisältyvät ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivälukuihin.

päiväkodit (pl. vuorohoito)

Päivähoito

Kunnalliset hoitopaikat 

Hoitopäiviä yht. /v Hoitopv/lapsi/v

Kunnalliset hoitopaikat yht.

ryhmäperheph (pl vuoroh)

perheph

vuorohoito

koululaiset

Lapsia hoidossa 31.12.

Esiopetuksessa olevat lapset
syksy kevät syksy kevät

lukukausi 2016 - 2017 396 50 446
lukukausi 2017 - 2018 376 56 432

lukukausi 2018 - 2019 366 44 410

kunnalliset yksityiset päiväkodit yhteensä
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Lasten hoidon tuet tukimuodoittain ja palveluraha €/vuosi

Tukimuoto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Yks i tyisen hoidon tuki 274 241 165 164 190 000 186 099

Yks i tyisen hoidon tuen kunta l i sä 297 019 189 954 255 000 247 520

Kotihoidon tuki 1 721 405 1 493 796 1 670 000 1 429 862

Kotihoidon tuen kunta l i sä 14 737 0 0 0

Os i tta inen hoi toraha 61 903 60 714 60 000 63 665

Joustava  hoi toraha 104 478 114 153 110 000 127 191

Harkinnanvara inen yks i tyisen hoidon tuki  * 0 0 0 0

Lasten hoidon tuet yhteensä 2 473 783 2 023 781 2 285 000 2 054 337

josta:

yks i tyisen hoidon tuet  yhteensä 571 260 355 118 445 000 433 619

kotihoidon tuet yhteensä 1 902 523 1 668 663 1 840 000 1 620 718

Palvelusetel i 393 635 1 172 261 1 340 000 1 345 543

2 867 418 3 196 042 3 625 000 3 399 880

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja tuki €/lapsi

Tukimuoto

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2016 TP 2017 TP 2018

Yksityisen hoidon tuki 145 88 87 163 166 169
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 130 83 85 214 219 243

Kotihoidon tuki 522 447 433 277 253 259
Osittainen hoitoraha 48 45 49 98 97 97
Joustava hoitoraha 43 44 52 183 188 194

Palveluseteli 160 199 213 492 490 537

Tuki €/lapsi/kk Lapset (kuukausien keskiarvo)
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5.3 Opetus ja nuoriso 

 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 1 980 624 1 725 910 265 364 1 991 274 2 249 068 257 794 112,9 %
Myynti tuotot 1 462 206 1 420 310 1 200 1 421 510 1 527 378 105 868 107,4 %
Maksutuotot 253 490 239 000 -20 000 219 000 273 137 54 137 124,7 %
Tuet ja  avustukset 150 783 50 000 269 442 319 442 331 429 11 987 103,8 %
Vuokratuotot 18 838 16 600 0 16 600 20 739 4 139 124,9 %
Muut toimintatuotot 95 307 0 14 722 14 722 96 385 81 663 654,7 %
Toimintamenot -34 831 627 -35 185 429 -2 663 855 -37 849 284 -38 094 337 -245 053 100,6 %
Henki löstökulut -19 434 533 -19 628 203 -886 111 -20 514 314 -20 303 475 210 839 99,0 %
Palvelujen ostot -8 525 816 -8 536 102 -5 169 -8 541 271 -8 987 704 -446 433 105,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 005 408 -950 237 -5 300 -955 537 -1 219 361 -263 824 127,6 %
Avustukset -93 130 -96 300 0 -96 300 -94 365 1 935 98,0 %
Vuokrat -5 732 047 -5 934 010 -1 707 578 -7 641 588 -7 448 302 193 286 97,5 %
Muut kulut -40 693 -40 577 -59 697 -100 274 -41 131 59 143 41,0 %
Toimintakate -32 851 003 -33 459 519 -2 398 491 -35 858 010 -35 845 269 12 741 100,0 %

TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Esiopetus 12 14 12 9
2079 2109 2114 2101
1030 1033 1053 1049

60 72 81 95
joista vaikeasti vammaisia 11 15 19 19
joista muita vammaisia 79 77 73 73

3169 3214 3248 3244

3079 3122 3156 3153

3181 3228 3260 3253
*sis. valmistavan opetuksen oppilaat

Oppilasmäärä yhteensä

Peruskoulujen oppilasmäärä

1-6 luokilla
7-9 luokilla
Erityiskouluissa

Oppilasmäärä ilman esioppilaita

Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita

TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Omana toimintana/lapsia yhteensä 398 410 415 410

Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä 110 110 100 113

508 520 515 523

TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

187 192 336* 266*

Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä o) 156 140 135 123

Kesätoiminta/lapsia yhteensä 343 332 471 389
o) sisältää koulujen loma-aikojen kerhotoiminnan sekä Naulan kesätoiminnan
*)  sisältää myös nuorisopalvelujen leirit

Kesätoiminta
Pölläkarin kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä

Koululaisten iltapäivätoiminta                            

Iltapäivätoiminta yhteensä

84



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
5 Sivistysvaliokunta 
 

 

 
5.4 Kulttuuri ja liikunta 
 

 

 

NUORISOPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

TOIMINTA

Yks i löl l i sessä  ja  ryhmätoiminnassa  

tavoi tetut nuoret 315 295 450 372

Nuorisova l tuuston ja  

las ten parlamentin kuulemiskerrat 13 13 15 15

NUORISOKÄYNTI

Nuorten käyntikerrat

ohjatussa  toiminnassa 8 993 8 654 10 000 8 409

Nuorisoti lakäynnit 13 690 12 578 11 000 10 226

NUORTEN TYÖPAJA

Työpajatoiminnassa  nuoria 183 195 180 185

Yks i löva lmennuksessa  nuoria 190 195 180 185

Paja jaksoja 242 258 250 229

Paja jakson jä lkeen heti  s i joi ttuneet 104 133 140 162

Ets ivässä  työssä  tavoi tetut nuoret 172 186 170 171

NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET TP2016 TP 2017 TA 2018 TP2018

Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja  toiminta-avustukset 18 700 20 000 20 000 19 000

Nuorisopalveluiden avustuksen saa jien lukumäärä 15 11 14 15

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 1 284 944 1 248 050 76 941 1 324 991 1 248 350 -76 641 94,2 %
Myynti tuotot 531 990 622 000 0 622 000 542 618 -79 382 87,2 %
Tuet ja  avustukset 43 532 2 000 75 673 77 673 40 354 -37 319 52,0 %
Vuokratuotot 639 551 551 050 0 551 050 603 615 52 565 109,5 %
Muut toimintatuotot 69 871 73 000 1 268 74 268 61 764 -12 505 83,2 %
Toimintamenot -9 438 890 -9 405 689 -300 645 -9 706 334 -9 628 386 77 948 99,2 %
Henki löstökulut -2 421 491 -2 460 506 -296 698 -2 757 204 -2 480 424 276 781 90,0 %
Palvelujen ostot -2 163 664 -2 156 518 -679 -2 157 197 -2 262 115 -104 918 104,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -547 225 -505 249 0 -505 249 -568 177 -62 928 112,5 %
Avustukset -1 406 030 -1 516 465 0 -1 516 465 -1 422 442 94 023 93,8 %
Vuokrat -2 893 109 -2 760 540 0 -2 760 540 -2 883 869 -123 329 104,5 %
Muut kulut -7 371 -6 411 -3 268 -9 679 -11 360 -1 681 117,4 %
Toimintakate -8 153 946 -8 157 639 -223 704 -8 381 343 -8 380 036 1 307 100,0 %
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KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP2018

Museokohteiden käyntimäärä * 41 591 28254* 20000** 17 940

Rauman museon opastukset 383 275 300 240

Rauman taidemuseon käyntimäärä 9 366 11 324 11 500 6565
Rauman taidemuseon opastukset 51 225 60 49
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm 285 250*** 250 225
Posellin maksutuotto (€) 38 160 34 385 33 000 29 745
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm 113 135 140 164
Rauma-salin maksutuotto (€) 35 891 38 696 37 000 34 002

*Pitää sisällään Marelan, Vanhan Raatihuoneen, Kirstin 
ja Sammallahdenmäen käyntimäärät. Kiikartornin ja 
Kodisjoen kohteinen käyntimääriä ei pystytä enää 
osoittamaan luotettavasti. Sammallahdenmäen 
elektroniset kävijälaskurit olivat vuonna 2017 pois 
käytöstä noin 2 kk, joten luku perustuu osittain arvioon.
* *Pi tää  s i sä l lään vuodesta  2018 a lkaen va in Marelan, 
Ki rs tin ja  Raatihuoneen. 
Aiemmin luvuissa  ol ivat mukana myös  
Sammal lahdenmäki , Ki ikartorni  ja  Kodis joen kohteet. 
Näiden kävi jämääriä  ei  pystytä  kui tenkaan tä l lä  hetkel lä  
osoi ttamaan luotettavasti .
***Posel l i  ol i  ki inni  3 vi ikkoa lattian maalauksen vuoks i

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Kulttuuripalveiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset 119 225 122 750 124 740 122 825

Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä 48 48 45 51

Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset 150 769 142 555 159 000 123 385

Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä 36 56 60 43

Rauman kaupunginteatteri TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Katsojat 32 510 36 025 32000 42364
Esityskerrat 183 184 175 195
Täyttöaste % 81,2 85 74 90,6

Menot € 2 144 591 2 099 541 2 150 000 2 338 214
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin 
kannatusyhdistys r.y.:lle 756 008 756 008 756 008 756 008

Rauman taidemuseo TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Käyntimäärä 9 366 11 324 11 500 6 565
Menot € 373 571 341 099 351 000 390 000

Kaupungin avustus Rauman Taidemuseon säätiölle 233 557 233 557 233 557 233 557

Raumanmeren Merimuseo TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Käyntimäärä 8 165 9 567 10 000 9 446
Menot € 250 957 225 119 239 900 240 317
Kaupungin avustus Rauman merimuseon säätiölle 142 560 142 560 142 560 142 560
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5.5 Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto 
 

 

 

LIIKUNTAPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

UIMAHALLI
Tuotot 498 447 454 099 480 000 457 645
Kulut 1 234 955 1 202 379 1 280 000 1 294 476
Käyttäjiä 154 242 151 355 160 000 146354
Aukiolopäivät, kpl/vuosi 281 280 275
JÄÄHALLI
Tuotot 164 837 163 269 152 000 152 158
Kulut 832 503 826 126 870 000 815 063
Käyttäjiä 40 437 41 417 42 000 38434
Aukiolopäivät, kpl/vuosi 237 222 240 227

HARJOITUSJÄÄHALLI
Tuotot 52 797 54 310 38 000 58 871
Kulut 271 055 292 785 260 000 299 999
Käyttäjiä 38 207 33 762 38 000 34195
Aukiolopäivät, kpl/vuosi 222 219 220 230

TALVIHARJOITTELUHALLI
Tuotot 73 590 63 708 68 000 54 733
Kulut 496 816 454 070 490 000 476 439
Käyttäjiä 119 862 117 873 120 000 96346
Aukiolopäivät, kpl/vuosi 274 290 350 338

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 657 142 687 770 1 064 688 834 714 323 25 489 103,7 %
Myynti tuotot 225 921 99 370 99 370 105 546 6 176 106,2 %
Maksutuotot 373 383 552 000 552 000 527 096 -24 904 95,5 %
Tuet ja  avustukset 26 151 14 000 14 000 49 084 35 084 350,6 %
Vuokratuotot 18 867 15 400 15 400 20 801 5 401 135,1 %
Muut toimintatuotot 12 820 7 000 1 064 8 064 11 796 3 732 146,3 %
Toimintamenot -6 939 796 -7 295 083 -122 245 -7 417 329 -7 265 977 151 351 98,0 %
Henki löstökulut -5 058 240 -5 211 035 -81 182 -5 292 217 -5 121 910 170 307 96,8 %
Palvelujen ostot -736 324 -787 503 -40 000 -827 503 -787 898 39 605 95,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -146 950 -91 895 -91 895 -166 820 -74 925 181,5 %
Avustukset -1 650 -1 500 -1 500 -3 205 -1 705 213,7 %
Vuokrat -989 905 -1 198 150 -1 198 150 -1 177 638 20 512 98,3 %
Muut kulut -6 727 -5 000 -1 064 -6 064 -8 507 -2 444 140,3 %
Toimintakate -6 282 654 -6 607 313 -121 182 -6 728 495 -6 551 654 176 841 97,4 %

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT 2016-2018
16.1.2019

Opiskelijat Opiskelijat Painotettu Opiskelijat Opiskelijat Painotettu      Opiskelijat Opiskelijat Painotettu 
20.1.2016 20.9.2016 keskiarvo 20.1.2017 20.9.2017 keskiarvo 20.1.2018 20.9.2018 keskiarvo

2016 2017 2018

RAUMAN LUKIO
*nuorten oppimäärä 696 709 701,4 667 679 672,0 632 654 641,2
*aikuisten oppimäärä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,4
Yhteensä 696 709 701,4 667 679 672,0 632 655 641,6

RAUMAN LUKIO
AIKUISLINJA
*nuorten oppimäärä 17 9,9 0,0 0,0
*aikuisten oppimäärä 15 8,8 0,0 0,0

32 18,7 0,0 0 0 0,0

*nuorten oppimäärä 713 709 711,3 667 679 672,0 632 654 641,2
*aikuisten oppimäärä 15 0 8,8 0 0 0,0 0 1 0,4
YHTEENSÄ 728 709 720,1 667 679 672,0 632 655 641,6

VALMISTAVA OPETUS
*nuorten oppimäärä 0 14 5,8 10 1 6,3 8 10 8,8
*aikuisten oppimäärä 0 8 3,3 12 8 10,3 0 0 0,0
YHTEENSÄ 0 22 9,2 22 9 16,6 8 10 8,8
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KANSALAISOPISTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP2018

Opetustunnit yhteensä 16 288 14 744 15 420 15 592
Normaali opetus 14 346 12 857 13 100 13 465
Taiteen perusopetus 1 437 1 513 1 600 1 513
Avoin korkeakouluopetus 113 67 100 59
Ammatillinen täydennyskoulutus 66 0 100 0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutu 326 197 300 295
Kaupungin henkilöstön koulutus 106 190 260
Hankkeet ja projektit 4 30 0

Opiskelijat 5 214 5 001 5 010 4 837
Kurssilaiset 10 859 11 596 10 600 13 731
Kurssit 792 732 730 802
Toimipisteet 60 45 40 58

Vuoden 2017 a lusta  Eura joen kunta  i rti sanoi  sopimuksen Rauman kansa la isopis ton kanssa.

Opiskel i jat-luku kuvaa eri  henki löiden osa l l i s tumista . Se ei  kui tenkaan s isä l lä  luentoihin 

osa l l i s tuvia  henki löi tä , koska  hei l tä  ei  ta l lenneta  henki lötietoja .

MUSIIKKIOPISTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018

Viikkotuntimäärä 511 520 500 523
Vuosiviikkotuntimäärä 17 885 18 200 17 500 18312

Oppilasmäärä 766 779 780 762
soitinoppilaat 426 447 410 427
musiikin varhaiskasvatus 201 206 210 201
muut 137 124 160 127
maksull inen palvelutoiminta 2 2 2 7
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6 Tekninen valiokunta 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Teknisen toimialan toiminta on toteutunut vuoden 2018 aikanan pääosin aikaisemman käytännön 
mukaisesti. Koska alkuperäinen budjetti hyväksyttiin vuodelle 2018 toimintaan nähden alun perin 
alimittaisena, jouduttiin etenkin tilapalveluiden määrärahojen ylittymisestä johtuen hakemaan 1.1 Meuron 
suuruinen lisärahoitus. Edellä manitusta lisämäärärahasta huolimatta tulee budjetti ylittymään n. 0.5 
M€:lla. 
 
Tilapalveluissa on toiminnan pääpaino ollut uusien rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
sekä  vanhojen rakennusten kuntoarvioiden valmistelussa. Korjaustoimenpiteitä on suoritettu 
kiinteistöissä, joissa on ilmenneyt terveyshaittoja tai muuta korjaustarvetta.  Lisäksi vuoden mittaan 
ilmenei ennalta arvaamattomia sisäilmaongelmia lukuisissa rakennuksissa, mistä johtuen 
korjaustoimenpiteitä ja tilapäisjärjestelyitä on jouduttu toteuttamaan huomattavasti suunniteltua 
enenmmän. Edelleen heinä-elokuun vaihteen myrskyn aiheuttamat vahingot lisäsivät korjaustarpeita 
entisestään.   
Aluepalveluissa kyettiin toiminnot hoitamaan mm. vähälumisuudesta johtuen määrärahojen puitteissa. 
Kesällä panostettiin katujen peruskunnostukseen ja pintaukseen.  
 
Muiden palvelualueiden osalta toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti sekä talouden että 
toiminnan osalta. 
 

YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Rauman kaupunki on sitoutunut valtakunnalliseen ”energiansäästötalkoot” –kampanjaan. Tähän liittyen 
on energian säästöön tähtäävänä toimenpiteenä asennettu aurinkopaneelit sekä Raumanmeren että 
Pyynpään kouluun. Myös kaikkien uusien talonrakennuskohteiden toteuttamisen tai peruskorjaustyön 
yhteydessä selvitetään, onko aurinkoenergian käyttö kohteessa kannattavaa –  mm. kesällä  2019 
valmistuviin Papinpellon päiväkotiin (Vuoropäiväkoti)  ja Pohjoisen kouluun  samoin kuin Otan alueen 
wihertoimen huoltorakennukseen asennetaan aurinkopaneelit. Myös muiden kiinteistöjen LED 
valaistusta lisätään. Kaikkien edellä mainitujen kohteiden aurinkopaneelien asentamiseen on saatu 
ulkopolista rahoitusta.   

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 22 805 732 23 259 070 1 795 107 25 054 177 24 190 345 -863 831 96,6 %
Myynti tuotot 4 178 420 4 245 250 0 4 245 250 3 811 900 -433 350 89,8 %
Maksutuotot 622 562 526 500 0 526 500 721 316 194 816 137,0 %
Tuet ja  avustukset 180 005 0 52 536 52 536 164 656 112 120 313,4 %
Vuokratuotot 17 413 897 17 997 020 1 734 881 19 731 901 19 180 485 -551 417 97,2 %
Muut toimintatuotot 410 848 490 300 7 689 497 989 311 988 -186 000 62,6 %
Toimintamenot -36 075 762 -38 645 272 -3 725 386 -42 370 655 -41 981 079 389 576 99,1 %
Henki löstökulut -9 319 102 -9 849 763 -311 778 -10 161 541 -9 657 366 504 175 95,0 %
Palvelujen ostot -10 002 233 -7 298 690 -1 402 838 -8 701 527 -13 245 509 -4 543 982 152,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -6 412 699 -5 306 333 0 -5 306 333 -6 270 525 -964 191 118,2 %
Avustukset -115 514 -140 400 0 -140 400 -139 817 583 99,6 %
Vuokrat -3 043 500 -6 744 510 0 -6 744 510 -4 312 495 2 432 015 63,9 %
Muut kulut -7 182 714 -9 305 574 -2 010 770 -11 316 344 -8 355 366 2 960 977 73,8 %
Toimintakate -13 270 029 -15 386 202 -1 930 279 -17 316 479 -17 790 734 -474 255 102,7 %
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Lisäksi uudet katuvalaistuskohteet toteutetaan LED-tekniikkaa käyttäen ja vanhan katuvalaistuksen 
uudistamisen yhteydessä ilmajohtoja muutetaan maakaapeleiksi huoltovarmuuden lisäämiseksi.  
 
MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Toimialan toiminnoissa on kiinnitetty huomiota mm. harmaantalouden toimintaan seuraavasti: 
toiminnassa noudatetaan lakien ja hallintosäännön määräyksiä, hankinnat perustuvat kilpailutukseen 
Lisäksi urakoiden kilpailutuksessa varmistetaan, että yritys (ml. aliurakoitsijat), jonka kanssa sopimus 
solmitaan, on täyttänyt yhteiskunnalliset velvoitteensa ennen sopimuksen solmimista. Ely-keskus 
suoritti keväällä teknisellä toimialalla tarkastuksen koskien mm. tilaajavastuunlain noudattamisesta  
ajalta 1.1.2017-28.2.2018. Tarkastuksessa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa. Isompien hankkeiden 
rakennustoimikuntaan on nimetty kaksi valiokunnan edustajaa.  
 
Läpinäkyvyyden lisäämiseksi päätös hintavertailuineen on päätöksenteon jälkeen luettavissa netistä. 
Viranhaltijapäätökset on toimitettu viikoittain tekniselle valiokunnalle tiedoksi, minkä lisäksi ne ovat 
luettavissa kaupungin nettisivuilta. 
 
Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin 
nettisivuilla. 
 
Tiedottamisella, sisäisillä ohjeilla sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksella vaikutetaan 
siihen, että toiminnassa tunnistetaan korruptioon, lahjontaan ja ihmisoikeusasioihin liittyvät 
epäasiallisuudet.  
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Teknisen toimialan lähivuosien haasteena tulee olemaan palvelutuotannossa tarvittavan tilatarpeen 
optimointi ja turhista tiloista luopuminen (=> säästöt ylläpitokustannuksissa) yhteistyössä 
käyttäjähallintokuntien kanssa. Edellä mainitun lisäksi tulee haasteena edelleen olemaan rakennusten ja 
katualueiden kunnossapito käytettävissä olevien kunnossapitomäärärahojen puitteissa. 
Verkostojen pituus kasvaa vuosi vuodelta käytettävissä olevien määrärahojen kutistuessa ja korjausvelan 
kasvaessa. Myös asuntoalueiden kunnossapitotasoa on jouduttu karsimaan, ja keskittämään resursseja 
keskusta-alueiden kunnossapitoon, mikä kehitys tulee määrärahojen niukentuessa jatkumaan. 
 
Vuonna 2018 on aloitettu kiinteistöjen ja katujen systemaattiset kuntokartoituset, joita jatketaan 2019. 
Niiden perusteella voidaan priorisoida tulevat korjaukset.  
 
Summasummaarum: toimialan huolena on edelleen korjausvelan kasvaminen. Korjausarvioiden ja 
suunnitelmien laatiminen ei ole sama asia kuin korjaustoimenpiteiden toteutus! 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Riskeinä on kuten edellä on mainittu kiinteistökannan ja verkostojen kunnon heikentyminen entisestään.  
 
Lisäksi teknisellä toimialalla on ollut ongelmia osaavan ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa.  
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SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4  
 
Kirjallinen arviointi:  
Toimialalla on asioiden valmistelussa noudatettu lakien, hallintosäännön,  teknisen toimialan 
toimintasäännön, hankintaohjeiden ja talousarvion määräyksiä. Valiokunta käsitteli vuoden 2018 aikana 
272 asiakohtaa, joista tehtiin 4 oikaisuvaatimusta liittyen tontin vuokraukseen ja rakentamisvelvoiteaikaan 
sekä kaksi hankintaoikaisua koskien kuorma-autohankintaa.  Valiokunta ei edellä mainittujen johdosta 
muuttanut alkuperäistä päätöstä. Tiedossa ei ole, että tehdyistä päätöksistä olisi valitettu hallinto-
oikeuteen tai markkinaoikeuteen. Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta. Lisäksi saatiin 
KHO:n päätös 8.8.2017 tehdystä kunnallisvalituksesta. KHO päätti jättää ko valituksen tutkimatta.  
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 

 
Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Toimialan budjetti hyväksyttiin valiokunnan esityksestä poiketen alun perin alimittaisena verrattuna 
aikaisempaan toteutumaan, mistä johtuen jouduttiin loppuvuodesta hakemaan 1.1 M€:n suuruinen 
lisämääräraha. Edellä mainitusta lisärahoituksesta huolimatta ylittyy toimintakate edelleen n. 0,5 M€:lla. 
 
Suurimmat yksittäiset ylitykset aiheutuvat tilapalveluiden määrärahaylityksistä ja/tai tulovajauksista. 
Kiinteistöjen akuuttiin kunnossapitoon jouduttiin talousarviovuoden aikana käyttämään määrärahoja 
enemmän kuin budjetointivaiheessa suunniteltiin, koska jo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana mm. 
Kourujärven koulussa ilmenneestä sisäilmaongelmasta johtuen jouduttiin kiinteistössä toteuttamaan 
mittavia kunnossapitotöitä, mikä mahdollisti sen, että toiminta kiinteistössä saattoi jatkua. Lisäksi heinä-
elokuun vaihteen paikallinen myrsky aiheutti lukuisan määrän korjaustarpeita, joita ei vieläkään ole saatu 
kaikkia toteutettua. 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Teknisen toimialan osalta riskikartoitus tarkistettiin keväällä 2018. 
Häiriötilanteiden osalta on palvelualueilla varautumissuunnitelmat. 
 
Toimialajohtaja vastaa teknisen toimialan ja palvelualue- ja palveluyksikkövastaavat oman palvelu- tai 
palveluyksikkönsä jokapäiväisestä riskivalvonnasta ja hallinnasta. Tunnistetut riskit on esitetty 
riskikartoituksessa.  
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Rakennushankkeiden osalta riskien seurannasta vastaa hankkeen projektipäällikkö. Lisäksi isompien 
rakennushankkeiden seurantaan osallistuu kaksi valiokunnan edustajaa. Rakennushankkeiden 
etenemisestä raportoidaan valiokunnalle kuukausittain. Papinpellon rakennusurakan osalta on asian 
taloudellinen loppuselvitys kesken; vuoden lopussa oli yrittäjän kanssa sopimatta ko. hankkeen 
viivästymisesta aiheutuvien sopimussakkojen määrä (kaupungin saaminen). Muiden hankkeiden osalta 
toteutus on tapahtunut suunnitellusti. 
 
Suurin riski on kiinteistöjen kunnossapidossa ilmenevissä terveyshaitoissa, johon on reagoitu 
käynnistämällä kiinteistöjen kuntokartoitus. Kuluneen vuoden aikana saatiin kuntokartoitukset tehtyä 32     
kiinteistöön, ja työ jatkuu edelleen vuoden 2019 puolella. Vastaava kuntokartoitus on tehty myös 
katuverkon osalta. 
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  
Kiinteistöjen myynti on toteutettu valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Muu 
omaisuus (metsän myynti, toiminnasta poistetut koneet ja laitteet) on myyty joko perustuen julkiseen 
tarjouskilpailuun tai huutokauppaan (huutokaupat.com) .  
 
Käytöstä poistettujen toimitilojen hintataso on alhainen, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että 
budjetoitua tuottotavoitetta ei ole saavutettu. 
 
Toimitiloissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että siitä olisi aiheutunut arvonlisäveron 
palautusvelvollisuutta.  
 
Nanun koulun osalta on selvitelty valtionosuuden takaisinmaksuvelvoitetta, jos ja kun koulurakennus 
tullaan purkamaan. Asian käsittely on vielä kesken. 
 
Vuonna 2018 kiinteistökauppoja tehtiin 17 kpl, joista 11 kiinteistönmyyntiä ja 6 ostoa. Lisäksi tehtiin yksi 
maakaaren mukainen vaihto sekä yksi ns. tilusvaihtosopimus; lisäksi yksi kauppa purettiin. 
 
Omakotitontteja myytiin 7 kpl, rivitalotontteja ja yritystontteja kumpaakin 1 kpl. Lapista myytiin yksi 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) rakennuspaikka. Asemakaavan 
toteuttamista varten myytiin 1 kpl tontin osaksi. 
 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
Sopimusten osalta toimivalta on määritelty hallintosäännössä sekä teknisen toimen toimintasäännössä. 
Teknisellä toimialalla valmistellaan vuosittain lukuisa määrä mm. urakkasopimuksia, jotka perustuvat joko 
valiokunnan, toimialajohtajan tai palvelualuepäälliköiden tekemiin päätöksiin. Tarvittaessa on 
hankinnoissa/sopimusten laadinnassa käytetty konsulttia. Rakennushankkeiden osalta sopimusten 
noudattamisesta vastaa  projektivastaava. Teknisen toimialan sopimusten osalta ei ole toimintavuoden 
aikana ilmennyt erimielisyyksiä. Sopimukset säilytetään tiedonohjaus/arkistointisuunnitelmassa 
määritetyllä tavalla (sähköinen järjestelmä).  
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6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Toimialajohtaja ja palvelualueiden päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueellaan ohjeistamalla alaisiaan yksiöitä.  
 
Palvelualueilla kukin esimies vastaa oman toimintayksikkönsä toiminnan tarkkailusta ja valvoo töiden 
suorittamista, palveluiden hankintaa ja niiden sopimuksenmukaisuutta sekä asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. Valiokunnalle raportoidaan sekä talouden että toiminnan toteutumisesta säännöllisesti 
(kuukausiraporit, puolivuosiraportti ja tilinpäätösraportointi). Valiokunta valvoo toimintaa mm. tiedoksi 
annettavien viranhaltijapäätösten kautta. Toiminnan valvontaa toteutetaan myös laskujen ja 
menotositteiden hyväksymisvaltuuksien kautta; laskulla tulee olla sekä tarkastaja että hyväksyjä, jotka 
eivät voi olla sama henkilö. Revisori ja tarkastuslautakunta valvovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä sekä toimeenpanoa ja raportoivat kaupunginhallitukselle keskeisistä johtopäätöksistä. 
 

 

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Teknisen toimialan käytössä olevien ohjelmien tietosuojaselosteet on hyväksytty valiokunnan kokouksessa 
21.1.2019. Tietosuojaselosteet on nähtävänä kaupungin nettisivuilla. Teknisen valiokunta ja henkilöt, jotka 
työssään käsittelevät henkilötietoja, ovat suorittaneet Arjen Tietosuojaa –testin. Tiedot on tallennettu 
osaamisreksiteriin. Tietosuojaan on kiinnitetty huomiota myös esityslistojen ja viranhaltijapäätösten 
esittely- ja päätösteksteissä. Nettiin ei laiteta luettavaksi tekstejä, jotka ko. sisältävät henkilötietoja. Tiedot 
säilytetään sähköisissä järjestelmissä, joihin pääsy on vain asian valmistelijiolla/päättäjillä tai paperisina 
lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vastuuhenkilöillä.  
Koska teknisen toimialan tiedot eivät poikkeuksia lukuunottamatta sisällä erityisen arkaluonteisia tietoja, 
katsotaan tietosuojan olevan varsin hyvällä tasolla. Havaituista tietosuojapuutteista on mahdollista tehdä 
ilmoitus HaiPro –ohjelmaan. 
 

 
TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Talousarviovuoden aikana ei ole ilmennyt mitään toimintaa, mikä olisi edellyttänyt toimenpiteisiin 
ryhtymistä. 
 
Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2018  
Teknisellä toimialalla ei ole solmittu ko yhteistyösopimuksia. 
 
Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.  
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia. 
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 
 
 

Projekti TA 2018 MUUTOS TA YHT TOT 2018 erotus t-%
  (jos vain menoja, tulo- ja nettoriviä ei ole avattu)

70015 Investoinnit, teva tilapalvelu -21 725 000 3 286 720 -18 438 280 -14 001 131 -4 437 149 75,9
712000 Vanhojen rakennusten muutostyö -1 400 000 800 000 -600 000 -564 158 -35 842 94,0
716018 Kaunisjärven vanhainkoti -150 000 10 000 -140 000 -10 673 -129 327 7,6
716033 Naulan työkeskus 0 -430 000 -430 000 -426 243 -3 757 99,1
716060 Vuoropäiväkoti -3 500 000 0 -3 500 000 -1 377 359 -2 122 641 39,4

20 Menot -3 500 000 0 -3 500 000 -1 379 859 -2 120 141 39,4
50 Tulot 0 0 0 2 500 -2 500 0,0
60 Netto -3 500 000 0 -3 500 000 -1 377 359 -2 122 641 39,4

718001 Aronahteen koulu -4 000 000 4 000 000 0 0 0 0,0
718018 Nanun koulu -3 000 000 3 000 000 0 0 0 0,0
718054 Pohjoiskehän koulu -8 500 000 -3 500 000 -12 000 000 -10 930 700 -1 069 300 91,1
720005 Uimahalli -250 000 250 000 0 0 0 0,0
720006 Jäähalli -100 000 33 000 -67 000 -66 320 -680 99,0
720010 Raatihuoneen pk -50 000 25 000 -25 000 0 -25 000 0,0
720031 Äijänsuon uusi huoltorakennus -250 000 250 000 0 0 0 0,0

20 Menot -500 000 500 000 0 0 0 0,0
50 Tulot 250 000 -250 000 0 0 0 0,0
60 Netto -250 000 250 000 0 0 0 0,0

720032 Karin kampus 0 -1 000 000 -1 000 000 -69 704 -930 296 7,0
722009 Wihertoimen sosiaalitilat -100 000 -120 000 -220 000 -219 621 -379 99,8
724017 Energiansäästötoimenpiteet -350 000 0 -350 000 -346 097 -3 903 98,9

20 Menot -350 000 0 -350 000 -399 997 49 997 114,3
50 Tulot 0 0 0 53 900 -53 900 0,0
60 Netto -350 000 0 -350 000 -346 097 -3 903 98,9

724021 Poroholma -25 000 0 -25 000 -25 000 0 100,0
724025 Kalasatama 0 81 720 81 720 81 720 0 100,0

50 Tulot 0 81 720 81 720 81 720 0 100,0
60 Netto 0 81 720 81 720 81 720 0 100,0

724027 PortMate investoinnit -50 000 -113 000 -163 000 -46 976 -116 024 28,8
20 Menot -50 000 -113 000 -163 000 -86 976 -76 024 53,4
50 Tulot 0 0 0 40 000 -40 000 0,0
60 Netto -50 000 -113 000 -163 000 -46 976 -116 024 28,8

70016 Investoinnit, teva aluepalvelu -6 485 000 85 000 -6 400 000 -5 212 944 -1 187 056 81,5
708100 Lähdepellon kehittäminen -45 000 -4 000 -49 000 -48 877 -123 99,7
708103 Kenttien kehittäminen -200 000 -40 000 -240 000 -238 337 -1 663 99,3
708111 Lähiliikuntapaikat -200 000 -179 540 -379 540 -370 521 -9 019 97,6

20 Menot -200 000 -179 540 -379 540 -378 021 -1 519 99,6
50 Tulot 0 0 0 7 500 -7 500 0,0
60 Netto -200 000 -179 540 -379 540 -370 521 -9 019 97,6

708217 Ministadion -40 000 -460 -40 460 -40 460 0 100,0
20 Menot -40 000 -460 -40 460 -50 460 10 000 124,7
50 Tulot 0 0 0 10 000 -10 000 0,0
60 Netto -40 000 -460 -40 460 -40 460 0 100,0

732032 Pyörätiemerkit ja reunakivet -150 000 0 -150 000 -104 663 -45 337 69,8
734015 Keskustan kehittäminen -350 000 234 000 -116 000 -110 341 -5 659 95,1
734021 Katu- ja liikennejärjestelyt -500 000 214 200 -285 800 -157 341 -128 459 55,1
734022 Aittakarinkadun liikenneympyrä -400 000 -19 200 -419 200 -419 198 -2 100,0
734023 Katujen päällystäminen -300 000 -60 000 -360 000 -358 173 -1 827 99,5
738011 Tuomoniemi-Uusilahti -50 000 0 -50 000 -14 032 -35 968 28,1
738028 Koillinen teollisuusalue -150 000 40 000 -110 000 0 -110 000 0,0
738102 Papinpelto -1 250 000 100 000 -1 150 000 -466 213 -683 787 40,5
738105 Länsiranta (Tarvontori/linja-a -50 000 -72 500 -122 500 -122 425 -75 99,9
740000 Peruskunnostusohjelma -1 000 000 72 500 -927 500 -879 460 -48 040 94,8
742000 Ulkovalaistusverkko -650 000 -269 600 -919 600 -919 559 -41 100,0
744024 Veneväylät -300 000 43 270 -256 730 -256 727 -3 100,0
746000 Puistot ja leikkipaikat -100 000 -50 000 -150 000 -127 876 -22 124 85,3
746003 Keskusta-alueen leikkipuistot -100 000 0 -100 000 -75 770 -24 230 75,8
750029 Fåfängan alueen kehittäminen ( -650 000 76 330 -573 670 -502 970 -70 700 87,7

70017 Investoinnit, teva irtain -268 000 -120 000 -388 000 -158 413 -229 587 40,8
708000 Pienoistraktori 120 000 -120 000 0 0 0 0,0
708027 Jalkapallomaali -15 000 0 -15 000 -14 950 -50 99,7
754004 Kuorma-autot -220 000 0 -220 000 0 -220 000 0,0
754404 ATK-hankinnat -43 000 0 -43 000 -39 640 -3 360 92,2
754701 Laskutusjärj.al.autot -110 000 0 -110 000 -103 823 -6 177 94,4

70018 Investoinnit, teva aineeton -40 000 0 -40 000 -18 720 -21 280 46,8
755000 Kantakartasto -40 000 0 -40 000 -18 720 -21 280 46,8
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Talonrakennuksen merkittävimpiä investointi kohteita olivat vuoden 2018 aikana: 
716060 Vuoropäiväkoti; hanke käynnissä ja valmistuu heinä-elokuun 2019 vaihteessa. Hankkeelta jäi 
vuonna 2018 käyttämättä n. 2,1 M€, mikä määräraha osoitettava lisämäärärahaksi vuodelle 2019. 
718054 Pohjoiskehän koulu; hanke käynnissä ja valmistuu heinä-elokuun 2019 vaihteessa. Hankkeelta 
jäi vuonna 2018 käyttämättä n. 1 M€, mikä määräraha osoitettava lisämäärärahaksi vuodelle 2019. 
720031 Äijänsuon uusi huoltorakennus; hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2019. 
720032 Karin Kampus; hankkeen suunnittelu käynnissä; määrärahan käyttö n. 0,07 M€.  
724017 Energiansäästötoimenpiteet; määrärahatarve 0,35 M€. 
 
Kokonaisuutena käytettiin talonrakennushankkeisiin v. 2018 n. -14 M€. 
 
Kunnallisteknisistä ja liikuntapaikkatoimen merkittävimpiä investointikohteita olivat vuoden aikana: 
708111 Lähiliikuntapaikat; 0,4 M€, valmis 
734022 Aittakarinkadun liikenneympyrä;. 0,4 M€, valmis 
734023 Katuen päällystäminen; n. 0,3 M€, valmis 
738102 Papinpelto; 0,4 M€; alueen rakentaminen jatkuu 2019,  
740000 Peruskunnostusohjelma; 0,8 M€, osa kohteista jatkuu 2019 
742000 Ulkovalaistusverkko; 0,9 M€, valmis  
750029 Fåfängan alueen kehittäminen; 0,5 M€, jatkuu 2019. 
 
Kokonaisuutena käytettiin kunnallisteknisiin ja liikuntapaikkatoimen investointihankkeisiin 2018 n. -5 
M€. 

 
Teknisen toimialan irtain omaisuus ja käyttöomaisuus 
Irtaimen omaisuuden hankinnat toteutuivat suunnitellusti; syksyllä tilatun kuorma-auton osalta 
toimitus siirtyi vuoden 2019 puolelle, mikä otettu huomioon vuoden 2019 budjetissa. 
Irtaimen omaisuuden hankintoihin käytettiin n. -0.15 M€. 
 
Aineeton käyttöomaisuus; kantakartaston täydenneyshankinnat n. -20.000 €. 

 
Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toetutuminen 1.1. – 31.12.2018 

Hankeen nimi Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 
Port Mate Venesatamien toiminallisuutta parannettu (valaistusta uusittu, suoritettu jätehuoltoon 

liittyviä toimenpiteitä). Kylmäpihlajan huoltorakennuksen rakentaminen käynnistynyt. 
Hankkeen toteuttaminen jatkuu vuoden vaihteen jälkeen. 

Rannikko Life Hanke käynnistynyt alkusyksyllä. 
Living with 
Heritage 

Hanke päättynyt 30.11.2018; hankkeen loppuraportti valmisteilla. 
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Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 
 

Teknisen toimialan toiminta on vuoden 2018 aikana toteutunut pääpiirteissään suunnitellun mukaisesti 
painopisteen oltua uusien rakennushankkeiden toteuttamisessa sekä kiinteistöjen että verkostojen 
kunnossapidossa. Lisäksi talousarviovuoden aikana valmistui 32:n kiinteistön kuntoarvio sekä katuverkon 
kuntokartoitus. Edellisten lisäksi toteutettiin joukko energiansäästötoimenpiteitä kuten 
aurinkopaneelien asentamisia että LED-valojen vaihtamisia.  
 
Merkittävimpiä talonrakennuksen hankkeita ovat olleet Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon päiväkodin 
rakentaminen sekä kunnallisteknisistä hankkeista peruskunnostusohjelman toteuttaminen sekä 
Syvärauman Fåfängan alueen rakentaminen. Lisäksi kesä-heinäkuun aikana toteutettiin veneväylän 
syventäminen. Edellä mainittujen lisäksi valmistui Aittakarinkadun liikenneympyrä. 

 
Yksityiskohtainen selvitys valiokunnan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 
 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö • toteutetaan hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa  

 
• tuetaan henkilöstön ja esimiesten 

osaamista koulutuksella ja 
ohjauksella 

hakemusten määrä / rekrytointi 
sairauspoissaolojen määrä 
koulutusmäärä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Avoimia haettavana olleita virkoja ja/tai toimia oli vuoden 2018 aikana 41 kpl (virkoja 7 kpl ja toimia 34 kpl) 
joihin hakijoita yhteensä 710 (virat 70 hakijaa ja toimet 640 hakijaa). 
Sairauspoissaoloja: 3871 pv; 2564 pv/kk-palkkaiset, 1307 pv/tuntipalkkaiset. 
Koulutuspäiviä 387 pv: 325 pv/kk-palkkaiset,  62 pv/tuntipalkkaiset. 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous • toimitaan talousarviomäärärahojen 
puitteissa 

• toimitaan kustannustietoisesti 
• huolehditaan taksojen ajantasaisuudesta 

toimintakatteen 
toteutuminen 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toimintakate ylittää budjetoidun toimintakatteen;  ylitys johtuu tilapalveluiden palvelualueen 
tuottovajeesta ja toisaalta ylläpitokulujen ylittymisestä. Kuluvan vuoden aikana on jouduttu tekemään 
ennalta arvaamattomia toimenpiteitä kiinteistöjen terveyshaitoista johtuen. 
Vuokrantarkistukset suoritettu mahdollisuuksien mukaan, samoin rakennusvalvontataksaa tarkistettu. 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo 
arki 

• toimialan palvelut helposti saatavilla  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Palvelut on kohtuullisuudella saatavilla, palautejärjestelmä käytössä. 
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Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Terveelliset ja turvalliset 
kiinteistöt 

• uudis- ja korjausrakentamisessa keskeisessä 
roolissa rakennuksen koko elinkaaren 
aikainen ylläpito 

• laaditaan kiinteistöille PTS:t ja tehdään 
tarpeelliset kuntotutkimukset, 

• hyödynnetään salkutus-järjestelmää 
kunnossapidon kohdentamiseksi 
tarkoituksen-mukaisella tavalla, 

• puututaan välittömästi mm. äkillisesti 
ilmeneviin, kunnossa-pitoa vaativiin 
toimenpiteisiin. 

PTS/kiinteistöjen 
määrä, 
käyttäjäpalautteiden 
määrä/laatu 
kunnossapitoon 
käytettävät resurssit 
 
 
 
 
 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
PTS-laadinta käynnistyi keväällä 2018; vuoden lopulla kuntokartoitukset olivat valmiina 32 kiinteistön osalta. 
 
Salkutus käytössä; kiinteistöt koritettu, mitä hyödynnetään kunnossapitotoimintojen suunnittelussa. 
Tilatarpeen arviointi käynnissä; tavoitteena on luopua palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista. 
 
Sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti ja siellä esiin tulevien, mahdollisesti kiinteistöjen puutteelliseen 
ylläpitoon ja/tai kuntoon liittyviin oireilujen syyt selvitetään viipymättä ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Alueiden tasapainoisuus ja 
monipuoliset 
asumismahdollisuudet 

• asemakaavoituksella ja kylien osa-
yleiskaavalla huolehditaan riittävästä ok- ja 
yritystontti-tarjonnasta eri puolilla kaupunkia 

• huolehditaan kaupunkikeskusta-alueen 
kehittämisestä 

valmistuneet kaavat, 
rakennettavissa olevat 
ok- ja yritystontit 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Uusia kaavoja eri asumismuodoille. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Energiatehokkuuden 
parantaminen 

• KTM:n kanssa on tehty sopimus kaudelle 
2017—2025 energian kokonaissäästötavoite 
7 %, välitavoite v. 2020 4 %,  

• toteutetaan Hinkua 
 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Pyynpään koulun ja Raumanmeren koulun energiataloudelliset toimenpiteet toteutettu, 
ulkovalaistuksen uusiminen: Kaaro, Tiilivuori ja Kourujärvi valmiit; Syvärauma aloitettu. 
Pohjoiskehän kouluun,  Papinpellon päiväkotiin ja wihertoimen Otan alueen huoltorakennukseen tullaan 
asentamaan aurinkopaneelit. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Ympäristön siisteys • aktiivisesti puututaan mm. tonttien 
roskaisuuteen ak-alueilla, 

• kannustetaan yhteisöjä oman asuinalueen 
siivouksiin (siivoustalkoot) 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
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• panostetaan kaupunkikeskustan, 
kaupunkimetsien, viheralueiden ja 
leikkikenttien ylläpitoon  

  
 
  
  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Tonttikatselmuksia toteutetaan jatkuvasti. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Koulutustarjonnan 
turvaaminen 
elinkeinoelämän tarpeisiin 

• tarjotaan opiskelua tukevia harjoittelu- ja 
kesätyöpaikkoja 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Palvelualueet palkkasivat kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita kesäkaudelle 2018: mm. hallinto, kaavoitus, 
tilapalvelut ja aluepalvelut. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa tarjottu aiheita opinnäytetöille. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat 
investoinnit ja 
markkinointi 

• huolehditaan riittävästä yritystonttien 
kaavoituksesta ja kunnallisteknisestä 
valmiudesta 

• huomioidaan yritysnäkökulma toiminnassa 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Tonttitilanne 31.12.2018: 
yritystontit:             21 kpl 
ok-tontit:                 57 kpl 
rivitalotontit             9 kpl 
krs tontit                   4 kpl 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Ennakoiva ja 
mahdollistava maankäyttö 

• aktiivinen ja suunnitelmallinen 
maanhankinta; kaikkien keinojen 
käyttöönotto. 

• Kannustetaan yritykset ja asukkaat mukaan 
maankäytön suunnitteluun 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toteutettu aktiivista maanhankintaa, kaikki kaavatasot käytössä, asemakaavojen päivitys 
Yrityspalvelutyöryhmä; uusien hankkeiden käynnistäminen. 
 
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Liikenneyhteyksien 
parantamiseen 
vaikuttaminen 

• osallistutaan VT8 ja VT 12 
kehittämishankkeisiin 
 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Mukana hankkeiden toteuttamisessa 
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Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osallistava ja keskusteleva 
toimintakulttuuri 

• palautejärjestelmien tehokas käyttö  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
yleisötilaisuudet (kaavoitus) 
osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin 
 
Palautejärjestelmän kautta palautteita saatu seuraavasti: 
asuminen, kaavoitus, rakentaminen 26 kpl 
Jäte- ja vesihuolto, ympäristönsuojelu ja ilmanlaatu 46 kpl 
kadut ja liikenne 319 kpl 
puistot, metsät, luonto 82 kpl 
Lisäksi yleinen palaute (asiakaspalvelu, karttapalvelu, osoitteet, sähköiset järjestelmät)60  kpl 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Aktiivinen edunvalvonta • aktiivinen edunvalvonta toimialan eri 
toimialueilla ja verkostoissa 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toimialan edustajat osallistuneet yhteisiin tilaisuuksiin. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Sähköisten 
asiointipalvelujen 
toteuttaminen 

• jatketaan sähköisten palveluiden 
kehittämistä;  

Trimble Locus- selain-
pohjaiseksi, sähköisen 
rakennuslupaprosessin 
kehittämisen 
jatkaminen 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Otettu koekäyttöön selainpohjainen Trimble Connect –projektinhallintajärjestelmä. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Verkostojen 
hyödyntäminen 

• toimialan verkostoissa toimiminen vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta: 
Tilapalveluiden edustajat ovat osallistuneet valtakunnalliseen energiatehokkuusseuranta työryhmään, 
aluepalveluiden edustajat Rauman kauppakamarin liikennevaliokuntaan, kaavoituksen edustajat 
poikkihallinnolliseen kaupunkikehitys ja viestintäverkostoon, ympäristönsuojelun edustajat Hinku- ja 
Satahima hankkeisiin, Rauman kaupungin energiatyöryhmän ja Ilmastoviisas Satakunta –
hankkeisiin,Satakunnan vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmän, Lounais-Suomen vesiensuojeluohjelmaan, 
Lapinjoki, JOkiohjlema (Eurajoki-Köyliönjoki); Jätevesineuvonta Satakunnassa, Raumanmeren kalastusalue, 
Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmä jne ja rakennusvalvonnan edustajat Satakunnan 
rakennustarkastajat ry:ja valtakunnallisen Rakennustarkastuksen RTY:n kanssa. Lisäksi eri alueiden toimijat 
ovat tehneet yhteistyötä Satakunnan Pelastuslaitoksen, museoviraston, aluehallintoviraston ja Ely-
keskuksen kanssa. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Kaupunkiliikenteen 
kehittäminen 

• peruskatuverkon toimivuus 
• kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen 

ylläpitoon käytettävät 
resurssit 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Käynnistetty kestävän liikkumisen edistämiseen tähtäävä hanke. 

99



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
6 Tekninen valiokunta 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Raumasta 
tapahtumakaupunki 

• ollaan mukana tapahtumien 
mahdollistamisessa 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Merellisyys näkyväksi • Syväraumanlahden alueen rakentamisen 
jatkaminen ja veneväylän syventäminen 

• Otanlahden alueen kehittäminen 
• Selkämeren kansallispuiston hyödyntäminen,  
• Port Mate –hankkeen toteuttaminen 

 
 vuosittaiset 
toimenpiteet 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Syvärauman veneväylän syventäminen toteutettu. Suvitien itäpään uuden laiturin asennus, paikoitusalue ja 
rantaraitti toteutuneet. 
Port Mate –hanke käynnissä; jatkuu 2019. 
Merelliset kaavat. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Maailmanperintökohde-
statuksen hyödyntäminen 

• huolehditaan alueiden siisteydestä ja 
ylläpidosta (Vanha Rauma ja 
Sammallahdenmäki) 

• verkostoidutaan muiden toimijoiden kanssa 
mp-kohdestatuksen tunnettuuden 
parantamiseksi 

vuosittaiset 
toimenpiteet 
 
 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Living with Heritage –projekti, osallistuttu kansainvälisiin tapahtumiin mm. Islannissa, Liettuassa. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Rauman imagon 
kehittäminen 

• ”rakennamme Raumaa” ja toimimme 
kuntalaisten parhaaksi  

• olemme ylpeitä teknisen toimialan 
toiminnasta, jota leimaa sisäinen yrittäjyys 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Tarinan 2-osan jalkauttaminen käynnistetty yksiköissä. 
Henkilöstöltä saatu toiminnan kehittämisideoita. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Avoimen, 
vuorovaikutteisen ja 
yhteisöllisen ilmapiirin 
luominen 

• parannamme toimialan sisäistä ja ulkoista 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta 

asukas- tai 
asiakastilaisuuksia 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toimialan kuukausikahvit säännönmukaisesti valtuustosalissa, kuultu eri palvelualueiden toiminnan 
esittelyä ja ajankohtaisia asioita. 
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Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toteutetaan rohkeasti 
uusia ideoita 

• luodaan toimintakulttuuria, jossa voi esittää 
erilaisia ideoita 
 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toimialan johtoryhmä, palvelualueiden johtoryhmät, taloryhmä, mestaripalaveri. 
 
 

Palvelualueet: 

6.1 Hallinto ja talous 

 

6.2 Tilapalvelut 

 

Kiinteistöjen kunnossapito: 

Kunnossapidettävien kiinteistöjen 
(1.020.024 m³) kustannukset 

TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

Tekninen kp. €/m³/v 1,95 2,00 2,1 - 
Kiinteistön hoito €/m³/v 1,84 1,93 1,9 1,95 
 
  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 271 693 290 710 290 710 272 951 -17 759 93,9 %
Myynti tuotot 271 272 290 710 290 710 271 262 -19 448 93,3 %
Tuet ja  avustukset 421 1 606 1 606
Muut toimintatuotot 83 83
Toimintamenot -1 108 438 -1 243 570 -19 010 -1 262 580 -1 300 975 -38 396 103,0 %
Henki löstökulut -1 051 537 -1 153 657 -19 010 -1 172 667 -1 182 694 -10 027 100,9 %
Palvelujen ostot -26 196 -52 230 0 -52 230 -28 322 23 907 54,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -5 943 -8 920 0 -8 920 -23 024 -14 104 258,1 %
Vuokrat -23 629 -26 830 0 -26 830 -31 395 -4 565 117,0 %
Muut kulut -1 133 -1 933 0 -1 933 -35 540 -33 607 1838,6 %
Toimintakate -836 746 -952 860 -19 010 -971 870 -1 028 024 -56 155 105,8 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 17 115 635 17 431 030 1 764 386 19 195 416 18 830 229 -365 187 98,1 %
Myynti tuotot 822 639 593 210 593 210 614 114 20 904 103,5 %
Tuet ja  avustukset 38 958 29 505 29 505 49 032 19 528 166,2 %
Vuokratuotot 16 239 593 16 681 020 1 734 881 18 415 901 18 156 026 -259 875 98,6 %
Muut toimintatuotot 14 445 156 800 156 800 11 057 -145 743 7,1 %
Toimintamenot -19 869 527 -22 145 210 -3 123 285 -25 268 496 -25 798 802 -530 306 102,1 %
Henki löstökulut -2 457 927 -2 592 089 -120 889 -2 712 978 -2 604 130 108 848 96,0 %
Palvelujen ostot -3 751 350 -1 436 930 -1 110 646 -2 547 576 -7 073 436 -4 525 860 277,7 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -4 849 798 -3 966 130 -3 966 130 -4 862 587 -896 457 122,6 %
Vuokrat -1 753 881 -5 509 230 -5 509 230 -3 061 027 2 448 203 55,6 %
Muut kulut -7 056 572 -8 640 831 -1 891 751 -10 532 582 -8 197 622 2 334 960 77,8 %
Toimintakate -2 753 892 -4 714 180 -1 358 899 -6 073 080 -6 968 572 -895 493 114,7 %
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Asunnot yksikkö: 
 
Asunnot ja toimitilat: TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl 107 108 80 77 
Kunnan suoraan omistamien asuntojen 
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m² 

 4236 3424 3618 

Kunnan suoraan omistamien asunto- 
osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl 

5 9 5 4 

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

212 902 168 239 218 273 188 984 

 
Kiinteistöyhtiöt: 
 
 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Kiinteistöyhtiöitä 13 13 13 13 
Asuntoja 1228 1228 1228 1228 
m²:ä 77955 77955 77955 77955 
Liikevaihto 6.824.750. 6.920.000 6.800.000 6.986.000 
Lainakanta 35.826.70 35.225.600 36.800.000 33.006.400 
Asuntohakemuksia n. 1000 929 n. 1100 1069 
Uusia vuokrasopimuksia 245 250 240 287 
Käyttöaste 96,7 % 97,3 % 96,0 % 95,8 % 
Kaupungin suoraan omistamia 
asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä 

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

 

6.3 Aluepalvelut 

 

Liikenneväylät TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 
31.12.,km 

277 275 276  275  

Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen 
väylät, 31.12., km  

106 106 106  107  

Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 
31.12., km 

0 0 0  0  

Muut yksityistiet 31.12., km 345 345 345  345  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 4 509 025 4 679 110 28 777 4 707 887 4 203 305 -504 582 89,3 %
Myynti tuotot 2 875 149 3 036 110 3 036 110 2 781 303 -254 807 91,6 %
Maksutuotot 1 532 1 500 1 500 2 027 527 135,1 %
Tuet ja  avustukset 74 235 21 088 21 088 110 360 89 272 523,3 %
Vuokratuotot 1 174 304 1 316 000 0 1 316 000 1 024 459 -291 541 77,8 %
Muut toimintatuotot 383 805 325 500 7 689 333 189 285 156 -48 032 85,6 %
Toimintamenot -9 208 171 -9 078 300 -540 997 -9 619 297 -8 984 555 634 741 93,4 %
Henki löstökulut -3 874 907 -3 922 049 -130 286 -4 052 335 -3 883 795 168 540 95,8 %
Palvelujen ostot -2 657 959 -2 195 590 -292 192 -2 487 782 -2 609 394 -121 612 104,9 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 495 682 -1 285 770 -1 285 770 -1 335 257 -49 486 103,8 %
Avustukset -802 -400 -400 -650 -250 162,4 %
Vuokrat -1 063 177 -1 011 920 -1 011 920 -1 038 714 -26 794 102,6 %
Muut kulut -115 644 -662 570 -118 519 -781 089 -116 746 664 343 14,9 %
Toimintakate -4 699 145 -4 399 190 -512 220 -4 911 410 -4 781 250 130 160 97,3 %
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Liikenneväylät TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 

Liikennealueiden ylläpito 
kunnossapitokustannus (€/m2) 

    

Saneerattu verkostokilometri (km) 1,8 2,2 2,0 1,6  
Kunnallistekniikalla varustettuja  
rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl 

- vuoden aikana valmistuneet tontit 
- vuoden aikana haettavana olleet 

tontit 
 

 
0 

89  

 
11 
86 

 
0 

87  

 
0 

60 

Kunnallistekniikalla varustettuja rakenta-
mattomia teollisuus/yritystontteja,kpl  

- vuoden aikana valmistuneet tontit 
- vuoden aikana haettavana olleet 

tontit 
 

 
 

0 
23 

 
4 

21 

 
6 

19  
  

 
0 
5 

 
(ei sis 

Lakaria) 
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € 
(milj.) 

 
2,6 

 
4,8 

 
5,7 

 
4,5  

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

165 165 165 165  

Maa- ja metsätilat     
Peltopinta-ala, 31.12., ha 119  119 119  
Metsäpinta-ala 31.12., ha 3870 3870 3870 3870  
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m3  11305 12680 8000 10224  
 

6.4 Satakunnan Pelastuslaitos 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintamenot -3 330 899 -3 418 510 -791 -3 419 301 -3 324 544 94 758 97,2 %
Henki löstökulut -153 265 -145 650 -791 -146 441 -134 132 12 309 91,6 %
Palvelujen ostot -3 163 995 -3 259 190 -3 259 190 -3 176 742 82 448 97,5 %
Vuokrat -13 640 -13 670 -13 670 -13 670 100,0 %
Toimintakate -3 330 899 -3 418 510 -791 -3 419 301 -3 324 544 94 758 97,2 %

TUNNUSLUVUT, Valvontakohteet Rauma  kohteita 
yht. lkm 

TP 2016 TP2017 TA 2018 TP 2018 

A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat 
kohteet  

61 19 37 24 28 

2 Opetusrakennukset ja päiväkodit  62 2 30 28 25 
A3 Kokoontumis- ja liiketilat  203 37 44 59 47 
A4Teollisuus- ja varastorakennukset  268 21 70 63 36 
A5 Maatalousrakennukset 100 5 58 53 38 
A6 Muut rakennukset 314 87 91 107 89 
A7 Asuinrakennukset 9928 114 1014 500 445 
Operatiivinen toiminta           
- päivystysvahvuus     11 11 11  
- lähtövalmius alle   alle 60 s alle 60 s alle 60 s alle 60 s 
- palo- ja pelastushälytykset   367 606 600 904 
- turvallisuuskoulutus (henkilöä)           700   1421 1053 2000 1882 
- esittely, neuvonta (henkilöä)   800 2954 4000 8294 
Sairaankuljetus           
- A-, B-tehtävät   1373 581 850 569 
- C- tehtävät   1253 2384 2000 2464 
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät   1170 2076 1000 2134 
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei 
kuljetusta)                                        

  824 1901 900 2005 

- ensivaste   24 59 30 45 
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6.5 Kaavoitus 

 

 

 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Asemakaavat ja asemakaavan muutokset / ha 9 60 148  
Asemakaavat ja asemakaavan muutokset / kpl 5 4 14  
Ranta-asemakaava / kpl 1 - -  
  -   
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat / ha 3303 - 3842  
Kaikki yleiskaava / kpl 1  3  
     
Voimassa olevat kaavat / kpl 441 449 462  
Vanhentuneet kaavat (yli 10 v)/%/kpl 86 85 84  
     
Poikkeamiset (poikk.luvat + suunn.tarv.ratkaistu) / kpl - 44 27  
Poikkeamisten osuus rakennusluvista / % - 22 15  
 

6.6 Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut 

 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 139 904 51 800 51 800 71 762 19 962 138,5 %
Myynti tuotot 100 1 800 1 800 138 -1 662 7,7 %
Maksutuotot 77 728 50 000 50 000 66 852 16 852 133,7 %
Tuet ja  avustukset 60 791 1 715 1 715
Muut toimintatuotot 1 284 3 057 3 057
Toimintamenot -797 863 -867 570 -10 869 -878 438 -776 649 101 789 88,4 %
Henki löstökulut -591 844 -665 919 -10 869 -676 787 -589 321 87 466 87,1 %
Palvelujen ostot -146 290 -132 330 -132 330 -112 796 19 534 85,2 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -7 690 -16 021 -16 021 -20 089 -4 068 125,4 %
Vuokrat -52 040 -53 300 -53 300 -54 216 -916 101,7 %
Muut kulut -227 -227
Toimintakate -657 959 -815 770 -10 869 -826 638 -704 887 121 752 85,3 %

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Toimintatulot 769 475 806 420 1 944 808 364 812 098 3 734 100,5 %
Myynti tuotot 209 260 323 420 323 420 145 082 -178 338 44,9 %
Maksutuotot 543 302 475 000 475 000 652 437 177 437 137,4 %
Tuet ja  avustukset 5 600 1 944 1 944 1 944 100,0 %
Muut toimintatuotot 11 313 8 000 8 000 12 635 4 635 157,9 %
Toimintamenot -1 760 863 -1 892 110 -30 434 -1 922 544 -1 795 554 126 989 93,4 %
Henki löstökulut -1 189 623 -1 370 398 -29 934 -1 400 332 -1 263 294 137 037 90,2 %
Palvelujen ostot -256 443 -222 420 -222 420 -244 819 -22 399 110,1 %
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -53 587 -29 492 -29 492 -29 568 -76 100,3 %
Avustukset -114 712 -140 000 -140 000 -139 168 832 99,4 %
Vuokrat -137 133 -129 560 -129 560 -113 474 16 086 87,6 %
Muut kulut -9 365 -240 -500 -740 -5 232 -4 492 707,0 %
Toimintakate -991 388 -1 085 690 -28 490 -1 114 180 -983 456 130 724 88,3 %
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Ympäristö ja kiinteistöt/kiinteistö ja mittaustoimi 

TUNNUSLUVUT  TP 2015 TP 2016 TP2017 TA 2018 TP 2018 
(tilasto toteutuneesta)      
MAAOMAISUUS      
Kaupungin maaomaisuus (ha) 7869 7862 7863 7880 7837  
Vuokra-alueet (ha) 649 680 700 700 973  
TONTTIEN LUOVUTUS 

   

     
Luov. pientalotontit (kpl) 11 15 28 15 21  
Luov. kerrostalotontit (kpl)  0 0 4 3  
Luov. yritystontit (kpl) 2 2 13 8 6  
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN 
MUODOSTUS 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA2018 TP 2018 

Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 6229 6239 6277 6300 6290  
Lohkottu tontteja (kpl) 55 12 12 25 26  
Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 6 26 39 20 6  
KARTASTOT   17   
Mobiilikeilaus (km) 

    

0   150 0  
Täydennyskartoitus 1564 380 1300 300 185  
 

Ympäristö ja kiinteistöt/rakennusvalvonta 

TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely 573 567  429 600 533  
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut 31 32  61 40 39  
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 768 743  790 800 770  
Korkotukilainat 0 0 0 0 0  
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset 3 0 0 0 0  
Rakennusvalvontamaksu (t€) 308 432  419 350 520  
 

Ympäristö ja kiinteistöt/ympäristönsuojelu 

TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 
Ympäristöluvat ja velvoitteet 1 2 6 3 1  
Merkinnät ympäristönsuojelun 

 
2 2 5 5 0  

Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja 
 

26 32 47 50 42  
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin  ’) ei 

    
0 0 0 0 0  

Vesioikeudelliset riitaratkaisut 0 1 0 0 0  
Määräykset ilmoitusten johdosta 

    
   

14 24 59 30 32  
Tarkastus- ja valvontakäynnit 53 86 81 200 138  
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit 88 64 98 125 93  
Maa-ainesluvat 0 0 0 2 2  
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset 246 140 152 0 0  
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7 Liikelaitokset 

7.1 Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018 

 

Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2018 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Liikevaihto 10 145 026 10 600 000 10 600 000 11 264 308 664 308 106,3 %

Li iketoiminnan muut tuotot 639 056 633 420 633 420 650 614 17 194 102,7 %
Materiaalit ja palvelut -3 213 525 -3 797 702 -3 797 702 -3 495 429 302 273 92,0 %

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -995 040 -1 416 662 -1 416 662 -1 134 850 281 812 80,1 %
Palvelujen ostot -2 218 485 -2 381 040 -2 381 040 -2 360 579 20 461 99,1 %

Henkilöstökulut -1 176 375 -1 152 273 -1 152 273 -1 253 475 -101 202 108,8 %
Palkat ja  pa lkkiot -904 513 -891 180 -891 180 -992 469 -101 289 111,4 %
Henki lös ivukulut -271 862 -261 093 -261 093 -261 006 87 100,0 %

Eläkekulut -229 799 -224 348 -224 348 -225 231 -884 100,4 %
Muut henki lös ivukulut -42 063 -36 745 -36 745 -35 775 970 97,4 %

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -3 958 632 -4 662 050 -4 662 050 -4 413 388 248 662 94,7 %
Li iketoiminnan muut kulut -149 476 -157 398 -157 398 -99 083 58 315 63,0 %
Liikeyli-/alijäämä 2 286 075 1 463 997 1 463 997 2 653 546 1 189 549 181,3 %
Rahoitustuotot ja  -kulut -511 009 -510 000 -510 000 -509 918 82 100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 775 066 953 997 953 997 2 143 628 1 189 631 224,7 %

2018 2017
Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 653 545,68 2 286 074,80
Poistot ja arvonalentumiset 4 413 388,40 3 958 631,74
Rahoitustuotot ja -kulut -509 917,60 -511 008,81
Tulorahoituksen korjauserät -19 758,06

Toiminnan rahavirta yhteensä 6 537 258,42 5 733 697,73
Investointien rahavirta

Investointimenot -4 156 003,59 -5 416 582,10
Rahoitusosuudet investointimenoihin 119 525,86 47 555,88
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 19 758,06

Investointien rahavirta yhteensä -4 016 719,67 -5 369 026,22
Toiminnan ja investointien rahavirta 2 520 538,75 364 671,51
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Liittymismaksujen lisäykset -10 230,00 -22 200,00
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 3 000 000,00
Lainakannan muutokset yhteensä 0,00 3 000 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos -3 810,59 -419 972,66
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten 
velkojen muutos 449 419,52 392 154,93

Muut maksuvalmiuden muutokset 
yhteensä 445 608,93 -27 817,73
Rahoituksen rahavirta 435 378,93 2 949 982,27
Rahavarojen muutos 2 955 917,68 3 314 653,78
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

 
Liikelaitoksen toiminta on toteutunut vuoden 2018 aikana pääosin aikaisemman käytännön mukaisesti. 
Myyntitulojen toteutuminen arvioitua suurempana sekä käyttökustannusten ja poistojen toteutuminen 
arvioitua pienempänä, olivat pääasialliset syyt siihen, että liikelaitoksen taloudellinen tulos on n. miljoona 
euroa arvioitua parempi.  
 
Talousveden kulutuksen kasvu on pääasiassa aiheutunut HKScan Oy:n arvioitua suuremmasta 
vedenkulutuksesta. Talousveden valmistukseen on tuonut lisähaasteita suuret erot veden kulutuksessa 
vuorokausien ja vuorokauden tuntien välillä. Kulutushuiput ovat ajoittain olleet niin suuret, että Äyhön 
vesilaitoksen laskennallinen mitoituskapasiteetti on ylittynyt. Em. johdosta johtokunta päätti vuoden 2018 
lopulla käynnistää rinnakkaisvesilaitoksen suunnittelun Äyhön vesilaitoksen tontille. Uudella vesilaitoksella 
varmistetaan vesihuollon toimivuus ja turvataan riittävä vedentuotanto myös tulevaisuudessa. 
 
Yhteispuhdistamo toimi hyvin koko vuoden luparajojen puitteissa. Lähes kaikki Maanpään 
jätevedenpuhdistamolle tulleista jätevesistä johdettiin yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi. Vain n. 1 % 
puhdistamolle tulleista jätevesistä käsiteltiin Maanpään puhdistamolla kemiallisesti ja johdettiin suoraan 
mereen ohi yhteispuhdistamon.  
 

 
YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

 
Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät Maanpään jätevedenpuhdistamolla 
kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin hyvin vähäiset 
koska lähes kaikki (v 2018 n. 99 %) yhdyskuntajätevedet johdetaan yhteispuhdistamolle puhdistettavaksi. 
Vaikka Maanpään jätevedenpuhdistamolta suoraan mereen johdettavien kemiallisesti puhdistettujen 
yhdyskuntajätevesien määrä on erittäin pieni, on puhdistamolla merkittävä asema yhdyskuntajätevesien 
puhdistamisen kokonaisprosessissa. Asia on todettu myös Maanpään jätevedenpuhdistamon toimintaa 
koskevassa ympäristöluvassa.  
Tällä hetkellä ei ole nähtävissä erityisiä ympäristöhaasteita. 
 
 
MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Kaikki urakat ja hankinnan toteutetaan kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. 
 
Palvelujen tarjonta perustuu johtokunnan hyväksymiin taksoihin ja veloitusperusteisiin. 
 
ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Liikevaihdon merkittävä kasvu liiketaloudellisesti kannattavasti mahdollistaa liikelaitoksen talouden hoidon 
siten, että asiakasmaksujen merkittäviä korotuksia ei lähivuosina ole tarve tehdä. Taksoja on kuitenkin 
syytä määräajoin tarkastella siten, että yleisen hintakehityksen muutokset tulevat huomioiduksi. 
On oletettavaa, että liikelaitoksen taloudellinen tulos tulee myös tulevina vuosina toteutumaan siten, että 
suunnitellut investoinnit voidaan toteuttaa ilman uuden velan ottoa ja nykyisen velan takaisinmaksu 
voidaan toteuttaa suunnitellusti. 
Äyhön vesilaitoksen ja Maanpään jätevedenpuhdistamon peruskorjaus-/saneeraustöiden valmistumiset 
mahdollistavat Äyhön uuden vesilaitoksen rakentamisen taloudenpidon kannalta hallitusti. 
Vesihuoltoverkostoon kohdistuvien investointien painopiste voidaan siirtää verkostojen saneeraukseen. 
Verkostojen uudisrakentaminen tullee olemaan melko maltillista painottuen kaupungin pohjoisille kaava-
alueille. Uudet, yritystoiminnan kehittymiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan 
merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista. 
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Vesihuoltoyhteistyö lähikuntien/kaupunkien välillä tulee kasvamaan, kun ylikunnallinen Tukkuvesiyhtiö Oy 
aloittaa toimintansa Säkylän Ristolaan valmistuvan Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon valmistuttua. 
Hyvälaatuisen pohjaveden saanti mahdollistaa Lapin nykyisen, toimintakyvyltään epävarman 
pohjavedenottamon toiminnan lakkauttamisen. 
 

 
ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Kevään 2018 aikana Rauman Veden toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) on tarkistettu ja 
laajennettu koskemaan liikelaitoksen koko toimintaa. 
 
Talousveden valmistukseen ja laadunseurantaan liittyvät käytännöt ja riskit on kirjattu vuoden lopulla 
julkaistu asiakirja ”Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella 1.1.2019 alkaen”. 
 
Toimintavarmuutta on kasvatettu mm. asentamalla kiinteä varavoimakone Sampaanalan pumppaamon 
yhteyteen. 
 
Asiakirjoihin kirjattuja riskejä ei ole raportointijaksolla toteutunut. 
 
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää 
johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan 
järjestämisestä.  
 
Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä 
korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. 
 
Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna kaupunginlakimiestä. 
 

 

  

108



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
7 Liikelaitokset 
 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja 
toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle kuukausittain.  
Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien 
mukaisesti.  
Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille johtokunnan jäsenille, minkä lisäksi ne on 
saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Laskujen 
hyväksymisvaltuuksista on määräykset Rauman Veden toimintasäännössä. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja 
eivät voi olla sama henkilö.  
 

 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja. 
Keväällä 2018 päivitettyihin liikelaitoksen turvallisuussuunnitelmiin (Water Safety Plan ja Sanitation Safety 
Plan) ja marraskuussa 2018 valmistuneeseen ”Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden 
vedenjakelualueella 1.1.2019 alkaen” on kirjattu liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja niihin liittyvä 
varautuminen. 
 
Vesihuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty myös koko 
kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä suunnitelmassa, joka on otsikoitu ”Rauman talousveden laadun 
turvaaminen erityistilanteissa”.  
 
Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.  
 
Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HAIPRO-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista 
tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan. 
 
Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen 
urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus 
palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään 
seurantarekisteriä. 
Toiminnan kannalta välttämättömien laitosten (Äyhön vesilaitos ja Maanpään jätevedenpuhdistamo) 
peruskorjaus- ja nykyaikaistamistyöt varmistavat omalta osaltaan vesihuollon toimintaa pitkälle 
tulevaisuuteen.  
 
Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan. 
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4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset hallintosäännössä. Johtokunnan alaisten 
viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuuden ym. hankinnat ja 
luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.  
 

 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuaikaisilla vakuuksilla 
ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. 
Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. 
Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimuksenhallintajärjestelmään. 
 

 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Liikelaitoksen johtaja ja palveluyksiköiden päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. 
 
Liikelaitoksessa kukin esimies vastaa oman toimintayksikkönsä toiminnan tarkkailusta ja valvoo töiden 
suorittamista, palveluiden hankintaa ja niiden sopimuksenmukaisuutta sekä asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan sekä talouden että toiminnan toteutumisesta 
säännöllisesti (kuukausiraporit, puolivuosiraportti ja tilinpäätösraportointi). Johtokunta valvoo toimintaa 
mm. tiedoksi annettavien viranhaltijapäätösten kautta. Toiminnan valvontaa toteutetaan myös laskujen ja 
menotositteiden hyväksymisvaltuuksien kautta; laskulla tulee olla sekä tarkastaja että hyväksyjä, jotka 
eivät voi olla sama henkilö. Reviisori ja tarkastuslautakunta valvovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä sekä toimeenpanosta ja raportoivat kaupunginhallitukselle keskeisistä johtopäätöksistä. 
 
 

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Kaupungin talousohjausyksikkö vastaa laitoksen tarvitsemista laskutuspalveluista sekä siihen liittyvästä 
tietoturvasta. Tietosuojaselosteet on nähtävänä kaupungin nettisivuilla. Johtokunta ja liikelaitoksen viran-
/toimen haltijat, jotka työssään käsittelevät henkilötietoja, ovat suorittaneet Arjen Tietosuojaa –testin. 
Tiedot on tallennettu osaamisrekisteriin. Tietosuojaan on kiinnitetty huomiota myös esityslistojen ja 
viranhaltijapäätösten esittely- ja päätösteksteissä. Nettiin ei laiteta luettavaksi tekstejä, jotka ko. sisältävät 
henkilötietoja. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, joihin pääsy on vain asian 
valmistelioilla/päättäjillä tai paperisina lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vastuuhenkilöillä.  
Koska liikelaitoksen tiedot eivät poikkeuksia lukuun ottamatta sisällä erityisen arkaluonteisia tietoja, 
katsotaan tietosuojan olevan varsin hyvällä tasolla. Havaituista tietosuojapuutteista on mahdollista tehdä 
ilmoitus HaiPro –ohjelmaan. 
Kaupungin tietoturvasta raportoidaan tarkemmin tietoturvatilinpäätöksen yhteydessä. 
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TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

 
Talousarviovuoden aikana ei ole ilmennyt mitään toimintaa, mikä olisi edellyttänyt toimenpiteisiin 
ryhtymistä. 
 

 

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. 

Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia. 
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 
 

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2018 MUUTOS MTA 2018 TOT 2018 TOT-%
780001 Verkostojärjestelyt

Menot/Netto                   -250 000 -400 000 -650 000 -618 608,87 95,2
780003 Haja-asutuksen vesihuolto

Menot        -120 000 0 -120 000 -149 369,26 124,5
Tulo        0 0 0 32 944,12 0,0
Netto -120 000 0 -120 000 -116 425,14 97,0

780004 Peruskunnostusohjelma
Menot/Netto                   -1 300 000 0 -1 300 000 -1 368 658,24 105,3

780008 Susivuoren teollisuusalue
Menot/Netto                   -20 000 20 000 0 0,00 0,0

780028 Keskustan kehittäminen
Menot/Netto                   -20 000 20 000 0 0,00 0,0

780047 Pirttialho
Menot/Netto                   -20 000 20 000 0 0,00 0,0

780048 Nikulanmäki
Menot/Netto                   -20 000 20 000 0 0,00 0,0

780051 Papinpelto
Menot/Netto                   -880 000 -220 000 -1 100 000 -1 141 890,60 103,8

780052 Lakari
Menot/Netto                   -50 000 50 000 0 0,00 0,0

780058 Vanhalahti
Menot/Netto                   -20 000 0 -20 000 -8 789,85 43,9

780059 Koillinen teollisuusalue
Menot/Netto                   -50 000 50 000 0 0,00 0,0

780060 Länsiranta
Menot/Netto                   0 -22 000 -22 000 0,00 0,0

781003 Vesimittarit (vj)
Menot/Netto                   -250 000 0 -250 000 -22 768,20 9,1

781009 Vesitornin peruskunnostus
Menot/Netto                   -250 000 -20 000 -270 000 -269 763,03 99,9

781015 Veden puhdistamo
Menot/Netto                   -150 000 0 -150 000 -137 982,70 92,0

781024 Vesihuoltoyhteistyö R-E-L
Menot        0 -65 000 -65 000 -132 180,34 203,4
Tulo        0 0 0 86 581,74 0,0
Netto 0 -65 000 -65 000 -45 598,60 70,2

781024 Tukkuvesiyhtiö Oy
Menot/Netto                   0 -300 -300 -295,00 98,3

783007 Pumppaamoiden peruskunnostus
Menot/Netto                   -300 000 0 -300 000 -184 458,38 61,5

783011 Jäteveden puhdistamo
Menot/Netto                   -50 000 50 000 0 0,00 0,0

783021 Kuljetuskaluston uusiminen
Menot/Netto                   -130 000 0 -130 000 -86 026,10 66,2

783023 Poikkeusoloihin varautuminen
Menot/Netto                   -100 000 0 -100 000 -35 213,02 35,2

YHTEENSÄ
Menot        -3 980 000 -497 300 -4 477 300 -4 156 004 92,8
Tulo        0 0 0 119 526 0,0
Netto -3 980 000 -497 300 -4 477 300 -4 036 478 90,2
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Talousarviossa vuodelle 2018 oli investointeihin varattu 4 477 300 €, joista toteutui 4 036 477,73 €. 
Investointimäärärahojen käyttö alittui pääosin siksi, että vuoden 2018 aikana toteutettavaksi 
suunniteltuja investointeja siirtyi kertomusvuodelta seuraavalle vuodelle arvioitua enemmän. 
 
Suurimmat investointikohteet olivat Papinpellon uuden kerrostaloalueen vesihuollon rakentaminen n. 
1,1 milj. €, verkostojen ja pumppaamojen peruskunnostustyöt (mm. Sampaanalan alue, 
Nuljattimenvahe, Monnankatu,  Luostarinkatu ja Torninkatu) yht. n. 1,4  milj. €, Äyhön vesilaitoksen 
peruskorjaus/saneeraus n. 0,14 M€ ja vesitornin peruskunnostus n. 0,27 milj.€. Haja-asutusalueiden 
vesihuoltoon investointiin yht. n. 0,12 milj. €.  

 
Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 
 

Liikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. 

 
Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 
 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö Suunnitelmallisella koulutuksella 
ja monipuolisilla tehtävillä 
kehitetään ja ylläpidetään 
henkilöstön ammattitaitoa 

Koulutussuunnitelman 
toteutuminen 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti. 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous Liikelaitoksen talous on 
tasapainossa ilman taksojen 
korotuksia. 

Valtuuston asettama 
ylijäämätavoite saavutetaan 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Talousarvioon kirjattu ylijäämätavoite ylitettiin. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo arki Vesihuolto toimii häiriöittä. Vesijohtovuotojen ja 
viemäritukosten määrä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Tarkastelujaksolla on ollut 31 vesijohtovuotoa ja 136 tukosta viemäriverkostossa. Määrät ovat aiempien 
vuosien tasolla. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Alueiden tasapainoisuus ja 
monipuoliset 
asumismahdollisuudet 

Vesihuoltoverkostojen 
rakentaminen on osa 
yhdyskuntarakenteen 
kehittymistä 
Haja-asutusalueiden vesihuoltoa 
kehitetään 

Toteutetaan Papinpellon-alueen 
vesihuoltoverkostot. 
 
Ruonan kylän vesihuoltoverkostot 
valmistuvat. 
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Papinpellon vesihuoltoverkostot ovat viimeistelyä vaille valmiit. 
Vesihuoltotyöt Ruonan kylässä valmistuivat toukokuussa 2018. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Energiatehokkuuden 
parantaminen 

Vesilaitoksen, 
jätevedenpuhdistamon ja 
pumppaamojen toimintojen 
energiatehokkuus paranee. 
 

Tehdyt toimenpiteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Äyhön vesilaitoksen allashallin valaistuksen muutos (Led-valaisimet tavanomaisten tilalle) valmistui vuoden 
alkupuolella. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat investoinnit 
ja markkinointi 

Verkostojen peruskunnostuksella 
ja laitosten jatkuvalla 
kehittämisellä ja ylläpidolla 
varmistetaan vesihuollon 
toimivuus mahdollisimman 
hyvin. 
 
Toimitaan aktiivisesti alueellisen 
tukkuvesiyhtiön toiminnan 
käynnistämisessä. 

Suunnitellut peruskunnostustyöt 
toteutetaan. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Sampaanalassa työt ovat edenneet suunnitellusti. 
Nuljattimenvaheen vesihuoltotyö valmistuu elokuun lopulla. 
Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon lupahakemusasiakirjoja on täydennetty.  
 

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Aktiivinen edunvalvonta Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa 
on aktiivista 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Rauman imagon kehittäminen Rauman Veden 
asiakastyytyväisyys paranee 
 

Asiakaskyselyn tulokset 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Asiakastyytyväisyyskysely on tehty. Kyselyn perusteella määritetty asiakastyytyväisyys parani hieman. 
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Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu 

Mittari  2016 2017 2018 TOT 2018 2019 2020 

Veden hinta 
(sis. alv) 

2,69 €/m3 2,63 €/m3 2,63 €/m3 2,63 €/m3 2,63 €/m3 2,63 €/m3 

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

 
hinnat 

yläkvartaalissa 

 
hinnat 

yläkvartaalissa 

 
hinnat 

yläkvartaalissa 

 
hinnat 

yläkvartaalissa 

  

 

Tavoite: Veden laatu 

Mittari  2016 2017 2018 TOT 2018 2019 2020 

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

 
 

XX 

 
 

-- 

 
 

XX 

 
Veden 

laatuindeksi 
parani hieman  

  

 

Tavoite Jäteveden kuormittavuus 

Mittari  2016 2017 2018 TOT  2018 2019 2020 

Lupaehdot 
täyttyvät 

kyllä kyllä kyllä kyllä   

 

Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit ja lyhennetään lainaa ”emolle”. 

Mittari  2016 2017 2018 TOT 2018 2019 

Käyttökatteen osuus (%.na)  
nettoinvestoinneista 

86,5 %  147,8 % 186,2 %  

Käyttömenojen kasvun 
hillitseminen (käyttökate% ) 

49,3 %  54,5 % 59,3 %  
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7.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018 

 

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Liikevaihto 3 670 173 3 880 260 3 880 260 3 991 750 111 490 102,9 %
Li iketoiminnan muut tuotot 18 074 500 500 169 988 169 488 33997,6 %
Materiaalit ja palvelut -2 427 830 -2 513 400 -2 513 400 -2 742 232 -228 832 109,1 %

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -74 524 -70 480 -70 480 -104 187 -33 707 147,8 %
Palvelujen ostot -2 353 306 -2 442 920 -2 442 920 -2 638 045 -195 125 108,0 %

Henkilöstökulut -359 073 -281 879 -281 879 -390 875 -108 996 138,7 %
Palkat ja  pa lkkiot -308 934 -232 443 -232 443 -322 840 -90 397 138,9 %
Henki lös ivukulut -50 139 -49 436 -49 436 -68 035 -18 599 137,6 %

Eläkekulut -35 411 -39 930 -39 930 -55 907 -15 977 140,0 %
Muut henki lös ivukulut -14 728 -9 505 -9 505 -12 128 -2 622 127,6 %

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -575 808 -580 940 -580 940 -553 230 27 710 95,2 %
Li iketoiminnan muut kulut -70 104 -146 537 -146 537 -76 584 69 953 52,3 %
Liikeyli-/alijäämä 255 432 358 004 358 004 398 818 40 814 111,4 %
Rahoitustuotot ja  -kulut -75 565 -44 250 -44 250 -77 052 -32 802 174,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 179 867 313 754 313 754 321 766 8 011 102,6 %

2018 2017
Toiminnan rahavirta 

Liikeylijäämä 398 817,96 255 431,98
Poistot ja arvonalentumiset 553 229,58 575 808,37
Rahoitustuotot ja -kulut -77 052,46 -75 564,57
Tulorahoituksen korjauserät -10 067,94 -14 608,04

Toiminnan rahavirta yhteensä 864 927,14 741 067,74

Investointien rahavirta  
Investointimenot -23 284,87 -165 719,45
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 854,84

Investointien rahavirta yhteensä -23 284,87 -158 864,61
Toiminnan ja investointien rahavirta 841 642,27 582 203,13

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos -373 121,44 9 012,94
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 
muutos 109 056,43 95 767,27

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -264 065,01 104 780,21

Rahoituksen rahavirta -264 065,01 104 780,21

Rahavarojen muutos 577 577,26 686 983,34
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen päätehtävänä on järjestää Rauman kaupungille jätelain mukaan 
kunnan vastuulle kuuluva jätehuolto ja ylläpitää Hevossuon jäteasemaa. Toiminnassa ei kertomusvuonna 
tapahtunut olennaista muutosta. 
 
Ns. pitkän hankintakauden (v. 2018-2043) kilpailutuksesta syntyneen riidan johdosta on Lounais-Suomen 
Hankintarengas, yhdessä lakiasiantoimiston kanssa, valmistelut oikeustoimia Fortum Oyj:tä vastaan. 
Käräjäoikeuteen jätettävän haastehakemuksen sisältö ja sanamuodot hioutuivat valmiiksi v 2018 lopulla ja 
haaste tullaan jättämään v 2019 alussa. 
 
Pitkään jatkunut riita jätteen ohivientiasiassa päätyi käräjäoikeuden käsittelyyn keväällä 2018. 
Oikeuskäsittelyn kuluessa osapuolten välillä kuitenkin syntyi yhteinen näkemys riidan ratkaisusta. Asiaa 
koskeva sopimus, jonka käräjäoikeus myös päätöksellään vahvisti, allekirjoitettiin syyskuussa 2018. 
 
Hevossuon jäteasemaa koskeva ympäristölupa saatiin toukokuussa 2018. Ympäristölupaan kirjatut 
määräykset ja ehdot toisaalta mahdollistavat jäteaseman kehittämisen lupahakemukseen kirjattujen 
tavoitteiden mukaisesti ja toisaalta kiristävät jäteaseman viranomaisvalvontaa entisestään.  
 
Kertomusvuoden aikana valmisteltiin kiinteistökohtaisen muovipakkausjätteen erilliskeräyksen alkamista v 
2019 alusta lukien. Tarkoituksena on, että erilliskerättävän energiajätteen keräys loppuu ja kiinteistöille jo 
hankittuja keräysasioita hyödynnetään muovipakkausjätteen keräykseen. 
Asiaan liittyen liikelaitos solmi Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen kerätyn 
muovipakkausjätteen vastaanotosta. 
 
Kertomusvuonna liikelaitoksen taloudellinen tulos toteutui hieman kaupunginvaltuuston asettamaa 
tavoitetta paremmin. Tilikauden liikeylijäämä 398 817,96 € oli 40 817,96 € suurempi kuin talousarviossa 
tilikauden liikeylijäämäksi arvioitu 358 000 €.   
Talousarviossa vuodelle 2018 oli investointeihin varattu 250 000 € (konehallin rakentaminen), joista 
toteutui 23 284,87 €. Investointien toteumaa pienensi se, että suunnitellun konehallin toteutus siirtyi 
vuodelle 2019. 
 

YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Toimintaan ei liity erityisiä ympäristöön liittyviä haasteita. Kesäkuun lopulla saatu Hevossuon 
jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistuspäätös linjaa ympäristöasioihin liittyvät seuranta- ym. velvoitteet. 
Uusi ympäristölupa mahdollistaa kaatopaikkatoimintaan liittyvän vakuussumman pienentämisen n. 
700 000 €:lla. 
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Jätehuoltolaitos tarjoaa kattavat alan palvelut kaikille raumalaisille tasapuolisesti. 
 
Toiminnan perustana ovat luottamuselinten hyväksymät maksut ja taksat. Palvelut hankitaan ja 
investoinnit toteutetaan julkisten hankintakilpailutusten kautta. 
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Liikelaitoksen vakaa taloudellinen tila, osaava henkilökunta ja nykyaikaiset toimitilat mahdollistavat 
nykyisen toiminnan jatkuvuuden. 

 
Jätehuoltoalan lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuva voimakas muutosprosessi tulee 
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kuitenkin asettamaan erittäin suuria toiminnan kehittämistarpeita. Myös hankintarenkaan toiminnan 
loppuminen vuoden 2020 aikana sekä kaatopaikkatilavuuden loppuminen lähivuosien aikana luo 
lisätarvetta uusien yhteistyömallien löytymiselle. 

 
Em, syistä johtuen liikelaitos on ollut mukana selvittämässä yhteistyömahdollisuuksia lähialueen muiden 
alan kunnallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu v 2019 aikana. 
 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

 Toimintaan ei liity merkittäviä taloudellisia ja/tai ympäristöllisiä riskejä.  
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

 
Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää 
johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan 
järjestämisestä.  
 
Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä 
korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. 
 
Tarvittaessa käytetään asioiden valmistelussa apuna kaupunginlakimiestä. 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja 
toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle osana kokousten asialistaa.  
 
Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien 
mukaisesti.  
 
Viranhaltijapäätökset on saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. 
Johtokunta määrittelee vuosittain laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi 
olla sama henkilö.  
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3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja. 

 
Jätehuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty koko kaupungin 
valmiussuunnitelmassa sekä Jätehuollon valmiussuunnitelmassa.  
Työpaikkaan ja siellä tapahtuvaan toimintaan liittyvät riskit on kirjattu tarkemmin HAIPRO-ohjelmistoa 
hyväksikäyttäen.  
Myös työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä  HAIPRO-ohjelmisto, josta saadaan 
ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan. 

 
Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.  
 
Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen 
urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus 
palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään 
seurantarekisteriä. 
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset hallintosäännössä. Johtokunnan alaisten 
viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuuden ym. hankinnat ja 
luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.  
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuaikaisilla vakuuksilla 
ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. 
Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. 
Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimuksenhallintajärjestelmään. 
 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja 
arvioivat toimintaa vuosittain.  

 
Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä mainitun perusteella sisäisen 
tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. 
 
Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, 
eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu. 
 
 

119



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
7 Liikelaitokset 
 
SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Kaupungin talousohjausyksikkö vastaa laitoksen tarvitsemista laskutuspalveluista sekä siihen liittyvästä 
tietoturvasta. Tietosuojaselosteet on nähtävänä kaupungin nettisivuilla. Johtokunta ja liikelaitoksen viran-
/toimen haltijat, jotka työssään käsittelevät henkilötietoja, ovat suorittaneet Arjen Tietosuojaa –testin. 
Tiedot on tallennettu osaamisrekisteriin. Tietosuojaan on kiinnitetty huomiota myös esityslistojen ja 
viranhaltijapäätösten esittely- ja päätösteksteissä. Nettiin ei laiteta luettavaksi tekstejä, jotka ko. sisältävät 
henkilötietoja. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, joihin pääsy on vain asian 
valmistelioilla/päättäjillä tai paperisina lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vastuuhenkilöillä.  
Koska liikelaitoksen tiedot eivät poikkeuksia lukuun ottamatta sisällä erityisen arkaluonteisia tietoja, 
katsotaan tietosuojan olevan varsin hyvällä tasolla. Havaituista tietosuojapuutteista on mahdollista tehdä 
ilmoitus HaiPro –ohjelmaan. 
Kaupungin tietoturvasta raportoidaan tarkemmin tietoturvatilinpäätöksen yhteydessä. 
 

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

Ns. pitkän hankintakauden (v. 2018-2043) kilpailutuksesta syntyneen riidan johdosta on Lounais-Suomen 
Hankintarengas, yhdessä lakiasiantoimiston kanssa, valmistelut oikeustoimia Fortum Oyj:tä vastaan. 
Käräjäoikeuteen jätettävän haastehakemuksen sisältö ja sanamuodot hioutuivat valmiiksi v 2018 lopulla ja 
haaste tullaan jättämään v 2019 alussa. 

 
Pitkään jatkunut riita jätteen ohivientiasiassa päätyi käräjäoikeuden käsittelyyn keväällä 2018. 
Oikeuskäsittelyn kuluessa osapuolten välillä kuitenkin syntyi yhteinen näkemys riidan ratkaisusta. Asiaa 
koskeva sopimus, jonka käräjäoikeus myös päätöksellään vahvisti, allekirjoitettiin syyskuussa 2018. 
 

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.  

Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia. 
 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 

Ei merkittäviä investointeja. Konehallin työt on aloitettu yksikköhintaurakkana maanrakennustöiden 
osalta. Muilta osin konehallin toteutus siirtyi vuoteen 2019. 
 

 

  

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2018 MUUTOS MTA 2018 TOT 2018 TOT-%

790041 Konehalli
Menot/Netto                   -250 000  0 -250 000 -19 480,94 7,8

Yhteensä Menot/Netto                   -250 000 0 -250 000 -19 480,94 7,8
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Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 
 

Asetetut tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.  Taloudellinen ylijäämätavoite ja toiminnalliset tavoitteet 
saavutettiin. 

 

Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö Suunnitelmallisella koulutuksella ja 
monipuolisilla tehtävillä kehitetään ja 
ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa 

Koulutussuunnitelman 
toteutuminen 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Koulutuksiin on osallistuttu suunnitelman mukaisesti. 
 
Vahva talous Liikelaitoksen talous on tasapainossa. 

Investoinnit toteutetaan tulorahoituksella. 
Valtuuston asettama 
ylijäämätavoite 
saavutetaan 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Kertomusvuonna liikelaitoksen taloudellinen tulos toteutui hieman kaupunginvaltuuston asettamaa 
tavoitetta paremmin. Tilikauden liikeylijäämä 398 817,96 € oli 40 817,96 € suurempi kuin talousarviossa 
tilikauden liikeylijäämäksi arvioitu 358 000 €.   
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo arki Jätehuolto toimii häiriöittä. 
 

Asiakaspalautteen 
määrä 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä. 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Alueiden tasapainoisuus ja 
monipuoliset 
asumismahdollisuudet 

Yhdenvertainen jätehuoltojärjestelmä on 
käytössä koko kaupungin alueella. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toteutunut. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat investoinnit 
ja markkinointi 

Kehitetään poistotekstiilien 
keräysjärjestelmää. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Jätehuoltolaitos on mukana kehittämässä valtakunnallista poistotekstiilien keräysjärjestelmää. 
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Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Verkostojen hyödyntäminen Toimitaan aktiivisti Lounais-Suomen 
hankintarenkaassa. 
 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Toiminta jatkuu aktiivisena v 2020 asti. 
 
 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu 

Mittari  2016 2017 2018 TOT 2018 2019 

Pakatun 
sekajätteen 
vastaanottomaksu 
jäteasemalla (€/t) 

196,47  196,47 214 210,22 214 

240 l jäteastian 
tyhjennysmaksu 

7,91 7,91 8,50 8,30 8,50 

 
Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta 

Mittari  2016 2017 2018 TOT 2018 2019 

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

XX XX XX   

 
Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä 

Mittari  2016 2017 2018 TOT 2018 2019 

t /vuosi 2 500 500 500 1150 500 
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8 Taseyksiköt 

8.1 Ruokapalvelut-taseyksikkö 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018 

 

 

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2018 

 

  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Liikevaihto 7 726 095 7 879 081 7 879 081 7 522 452 -356 629 95,5 %
Li iketoiminnan muut tuotot 161 502 97 000 17 562 114 562 152 441 37 879 133,1 %
Materiaalit ja palvelut -2 828 946 -3 014 115 -134 -3 014 249 -2 819 790 194 459 93,5 %

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -2 033 145 -2 293 164 -2 293 164 -2 024 396 268 768 88,3 %
Palvelujen ostot -795 801 -720 951 -134 -721 085 -795 393 -74 309 110,3 %

Henkilöstökulut -4 028 833 -4 056 468 -107 611 -4 164 079 -4 094 419 69 659 98,3 %
Palkat ja  pa lkkiot -3 225 573 -3 292 150 -93 052 -3 385 202 -3 323 541 61 661 98,2 %
Henki lös ivukulut -803 260 -764 318 -14 559 -778 877 -770 879 7 998 99,0 %

Eläkekulut -644 607 -627 035 -11 789 -638 824 -639 696 -872 100,1 %
Muut henki lös ivukulut -158 653 -137 283 -2 770 -140 052 -131 182 8 870 93,7 %

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -68 440 -44 920 -44 920 -43 173 1 747 96,1 %
Li iketoiminnan muut kulut -778 042 -817 310 -817 310 -790 248 27 062 96,7 %
Liikeyli-/alijäämä 183 335 43 268 -90 183 -46 915 -72 737 -25 822 155,0 %
Rahoitustuotot ja  -kulut 427 427
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 183 335 43 268 -90 183 -46 915 -72 310 -25 395 154,1 %

2018 2017
Toiminnan rahavirta

Liikealijäämä -72 737,10 183 335,43
Poistot ja arvonalentumiset 43 172,67 68 439,87
Rahoitustuotot ja -kulut 427,13

Toiminnan rahavirta yhteensä -29 137,30 251 775,30
Investointien rahavirta  

Investointimenot -34 386,00 -33 030,40
Investointien rahavirta yhteensä -34 386,00 -33 030,40
Toiminnan ja investointien rahavirta -63 523,30 218 744,90

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos 30 510,49 -8 585,98
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten 
velkojen muutos 37 867,99 2 374,16

Muut maksuvalmiuden muutokset 
yhteensä 68 378,48 -6 211,82
Rahoituksen rahavirta yhteensä 68 378,48 -6 211,82

Rahavarojen muutos 4 855,18 212 533,08
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Ruokapalvelut-taseyksikön liikevaihto toteutui 95,5 % ja toimintamenoista materiaalit ja palvelut 93,5 %, 
henkilöstökulut 98,3 %, poistot 96,1 % . Taseyksikön tilikauden 2018 tulos osoittaa – 72 310 € alijäämää, 
(MTA 2018  – 46 915€), ollen – 25 395  euroa heikompi kuin talousarvio.   Liikevaihdossa jäätiin 
kokonaisuudessaan 356 629 € tavoitteesta. Liikevaihdon lasku johtui sisäisten ateriapalvelujen ennakoitua 
pienemmästä tuotoista  – 564 182 €. Ateriapalveluostot olivat  sosiaali- ja terveystoimialalla – 388 181 
euroa  ja sivistystoimialalla - 176 001 € pienenmmät kuin talousarviossa (taulukko 1.).  Talousarviossa 
tuotot perustuvat toimialojen ennakkoon ilmoittamiin ateriamääriin/vuosi ja toteuma koostuu todellisiin, 
tilattuihin ja sen perusteella laskutettuihin ateriamääriin.  Vastaavasti muissa ateriamyyntituotoissa 
(välitystuotteet, henkilöstöruokailu ja muu myynti) tuotot ylittyivät 208 661 eurolla. 
Ruokapalvelun toimintaa sopeutettiin mahdollisuuksien mukaan kuluneen vuoden aikana suhteessa 
väheneviin tuloihin toimintaa tehostamalla ja materiaalikuluja pienentämällä.  
 
 

YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Hankinnoissa huomioidaan kestäväkehitys ja ympäristönäkökulmat.  
Elintarvikehankinnoissa noudatetaan Motivan Vastuullisia elintarvikehankinnat- kriteerejä. 
Ruuanvalmistuksessa varmistetaan oikean ruokamäärän valmistus sähköisellä tilausjärjestelmällä sekä 
kiinnitetään huomiota syntyvän ruokahävikin määrään. Tarjoilusta ylijäänyt ruoka lähetetään 
avustusjärjestölle. 
Ruokapalvelussa on jatkettu ympäristöasioihin kouluttautumista ja ympäristöpassin valmennusta. 
Ympäristöosaava-passin suorittaneita ruokapalvelussa on 107 henkilöä. 
 
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. 
Läpinäkyvyyden ja sitä kautta korruption sekä lahjonnan vastaisen toiminnan edistämiseksi, on esimerkiksi 
tilinpäätösraportointia laajennettu liittyen selontekoon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja sen arvioinnista.  
 
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Vuonna 2019 valmistellaan ruokapalvelut-  ja puhtauspalvelut taseyksikön yhdistamistä yhdeksi 
taseyksiköksi vuoden 2020 alusta alkaen.  Organisaatiomuutoksen tavoitteena on ottaa käyttöön uusia 
toimintamalleja ja –tapoja. Tarjottavia palveluita ohjataan asiakkaiden kanssa laadituilla 
palvelusopimuksilla jotka tukevat ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja palveluprosessien yhtenäistämistä.  
Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman myötä tullee selvitettäväksi sovittujen palveluprosessien 
tehokkuus/ tuottavuus ja vaihtoehtoiset palvelumallit. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan 
edelleen ennakoivasti sopeuttaen.  Kehittämisen painopisteenä on asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation 
hyödyntäminen palveluprosesseissa. Kuntalaisten osallistamisella, vuorovaikutuksen lisäämisellä eri 
sidosryhmien kanssa ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kehittämisellä tavoitellaan elinvoiman ja 
hyvinvoinnin lisäämistä. 
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ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

Toiminnallisena riskinä on edelleen valtionhallinnon toimenpiteiden täsmentymättömyys 
(Sote/maakuntauudistuksen lakien täytäntöönpano) ja ajallinen toteuttaminen siten, että turvataan 
peruskunnalle jäävät tehtävät ja valmistaudutaan tehtävien, henkilöiden ja omaisuuden hallittuun siirtoon 
maakunnille. 
Vahinkoriskeihin kaupunki on varautunut vakuutuksilla.    
 
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
Toimialan palvelujen tuottamisessa ja päätöksissä noudatetaan kunnallis- ja hallintolainsäädännön lisäksi 
kaupungin hallinnon vahvistamia ohjeita ja säännöksiä. 
Taseyksikön tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana ei ole kohdistunut kunnallisvalitusta, 
korvausvaatimusta, syytteeseen asettamista tai muu oikeusseuraamusta. 
 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Ruokapalvelun johtoryhmä, esimiehet ja asiantuntija ovat seuranneet vuonna 2018 talouden (käyttötalous 
ja investoinnit) että toiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vuositason talouden ja toiminnan 
tiedot sekä taloustietojen ennuste on esitelty osavuosikatsauksissa.  
 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. 
Hallinto- ja toimintasäännöissä on selkeästi vastuutettu asioita sen lisäksi mitä 
riskienhallintasuunnitelmassa itsessään on. Vuotuisesti hyväksytään konsernipalveluiden 
kustannuspaikkojen hyväksyjät kaupunginhallituksessa.  

Toiminnan riskit  
Toiminnan riskit liittyvät päivittäisen toiminnan hallintaan sekä häiriötilanteisiin.   
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• Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan 
ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta. 
Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan häiriöihin on varauduttu mm. säilyttämällä edellisten 
tilausten paperiversiot sekä säännöllisesti kouluttamalla omaa henkilöstöä sekä antamalla 
opastusta tilaaja-asiakkaille.   

Ruokapalvelun ruuanvalmistusta ja päivittäistä toimintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö sekä toimijan 
toteuttama lain edellyttämä omavalvonta-järjestelmä.  

• Keittiöt noudattavat omavalvonta-ohjelmaa ja tekevät säännöllisesti päivittäin 
omavalvontaohjeistuksen mukaiset mittaukset, tarkastukset, näytteenotot sekä keittiöiden 
hygieniasuunnitelman mukaiset toimenpiteet.  Tuotantokeittiössä tehdään lisäksi kahdeksan 
kertaa vuodessa (5 kohdetta/kerta) pintapuhtaus näytteenotot. Terveysvalvonta tekee 
säännölliset elintarvikevalvonnan tarkastukset keittiöihin 2- 5 kertaa vuodessa, riippuen keittiön 
toiminnasta, tarkastusraportit ovat julkisesti nähtävillä Eviran sivuilla www.oivahymy.fi sekä 
asiakkaiden nähtävillä ruokailutilojen läheisyydessä. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkön 
saannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.   

Ruokapalvelun keittiöissä käytössä olevista kemikaaleista tehty kemikaaliluettelot sekä selvitetty niiden 
riskit riskiarvioinnilla, seuranta vastuu esimiehillä.  
Ruokapalvelussa tehty vuonna 2017 toimintojen riskien arviointi.  

Henkilöstö riskit  
Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu työsuojelun riskien arviointien yhteydessä, 
seuranta vastuu esimiehillä. 
Ruokapalvelutyö on fyysisesti rakasta ja aikataulutettu työpäivä luo henkistä painetta ja kiireen tuntua 
työhön.  

• Ruokapalvelussa on käytössä kaupungin yleiset Pysy Föis ja puheeksi otto-mallin mukaiset 
toiminnat.  

• Työterveysneuvotteluja käydään hyvin matalalla kynnyksellä 
• Ruokapalvelussa toimii ergonomian ja työhyvinvoinnin työryhmät, johon kuuluu työntekijöiden 

edustajia, esimiehet, työfysioterapeutti ja työsuojeluvaltuutettu. 
• Ruokapalvelun johdon, työterveyden ja työsuojelun yhteistyöneuvotteluja käydään säännöllisesti 

kaksi kertaa vuodessa. 

Talouden riskit  
Ruokapalvelun menoista suurin osa (n. 50 %) muodostuu henkilöstömenoista.  Seuraavaksi merkittävin 
menoerä on elintarvikekustannukset n. 2milj. € vuodessa ollen n. 30 % menoista. 

• Elintarvikkeet kilpailutetaan säännöllisesti n. neljän vuoden välein ja tarjouspyynnöissä 
määritellään hintojen tarkistusajankohdat. Elintarvikkeiden hinnankorotukset ovat vuosittain 
vaihdelleet maailmalla vallitsevien tilainteiden mukaan aina 2 %:sta jopa yli 15 %:iin 
elintarvikkeesta riippuen. Nämä korotukset eivät ole aina ennalta arvattavissa ja siten tuovat riskin 
toiminnan taloudelliselle kannattavuudelle. Elintarvikehankinnat tehdään hankintasopimuksien 
mukaisesti sopimustoimittajilta, joilta ostetaan sopimustuotteita.  

• Sopimustuotteet ovat laadullisesti tarkoin määriteltyjä tuotteita, jotka soveltuvat ruokapalvelussa 
käytössä olevaan reseptiikkaan ja ovat eri asiakasryhmille ravitsemuksellisesti soveltuvia tuotteita. 
Ruokalistan pohjana on em. tuotteet sisältävä reseptiikka ja tuotteita vastaavat ostohinnat, jolloin 
pystytään seuraamaan eri aterioiden raaka-ainekustannuksia ja tekemään tarvittaessa korjaavia 
toimenpiteitä. Syyskuussa 2015 kaupunginhallitus päätti jatkaa KL-Kuntahankinnat Oy:n 
kilpailuttamassa elintarvikkeiden puitesopimuksessa uudelle sopimuskaudelle 1.2.2016 – 
31.1.2020.  

Hankintoja tehdään sopimustoimittajilta keskitetysti.  
• Tilauksia tekevät tulosyksiköiden tuotantokeittiöiden siihen nimetyt työntekijät, vastaanotto 

tarkastukset tekee kunkin työpisteen vastuu työntekijä, laskujen tarkastuksen suorittaa 
asiatarkastaja joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä. 
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• Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin 
sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysilla.  

  
Kuukausittaisia toteumaraportteja palveluyksiköiden esimiehet ja ruokapalvelujohtaja seuraavat 
säännöllisesti.  
Ruokapalvelussa käsitellään käteistä rahaa vain neljässä pisteessä ja niissä asianmukaiset kassatoiminnot 
sekä niissä noudatetaan alitilittäjän ohjeita.   
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  Hankinnoissa on noudatettu hankintalakia. 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: Sopimustoiminta on hoidettu asianmukaisesti ja sopimsuehtoja noudattaen. 
 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  
Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on otettu vakavasti sekä tehty tarvittavat 
toimet.  Toimialan sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen 
hoitaminen hyväksytyllä tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja 
ammattitaito. Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta 
sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista informoidaan säännöllisesti 
toimielimen johdolle. 
 

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Tietosuoja- ja tietoturvariskejä on kartoitettu mm. erillisen tietosuojaprojektin yhteydessä. 
 

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

Taseyksiköllä ei ole ollut oikeudenkäyntejä. 
 
Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2018 
  
Taseyksiköllä ei ole kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia. 
 
Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. 
 
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia 
 

127



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
8 Taseyksiköt 
 
TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 

− Investoinnit, kaluste- ja laitehankinnat, toteutuivat suunnitellusti ja 
investointimäärärahajo käytettiin 34 386  € (86 %). 

 
Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 

Ruokapalvelut-taseyksikön toiminta on ollut tavoitteiden mukaista ja projektit etenivät suunnitellusti. 
Henkilöstön osaamista ollaan lisätty kouluttautumisella, työkierroilla, tehtäväkuvia tarkastelemalla ja 
päivittämällä.  Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä ollaan laajennettu ja Atop-
mitoitusjärjestelmä otettu aktiiviseen käyttöön.   
Ateriatarjonnassa pääpaino on ollut kasvisruuan monipuolinen lisääminen ja elintarvikehankinnoissa 
noudatetaan Motivan vastuullisia elintarvikehankintoja ja niiden kriteereitä. Tämä näkyy 
kotimaisuusasteen nousuna (80%) tuotteiden alkuperämaassa ja valmistuksessa.  
Sydänmerkkiateriat on otettu käyttöön kouluruokailussa toukokuussa 2018, varhaiskasvatuksessa 
syyskuussa 2018 ja henkilöstöruokailussa käyttöönottoa valmistellaan.  
Palvelusopimus varhaiskasvatuksen ateriapalveluista on solmittu 11.4.2018 ja peruskoulun sekä lukion 
kanssa  21.8.2018. Palvelusopimus on jalkautettu 19 varhaiskasvatuksen yksikköön, 17 peruskouluun, 
iltapäivätoimintaan ja lukioon. 
Ruokapalveluista ruokapalvelujohtaja on jäsenenä maakunta uudistuksen Soten muut tukipalvelut-
työryhmässä ja valmistelutyössä. Toimintaa on pyritty kehittämään sekä sote-, että peruskaupungin 
näkökulmista - kustannustehokkaan toimintamallin mahdollistamiseksi myös muutosten jälkeen. 
 

 
Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN TAVOITTEET 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö Teemme saumatonta yhteistyötä ja 
arvostamme toistemme vahvuuksia ja 
osaamista. 
 
Jatkamme henkilöstön 
osaamiskartoituksia ja niiden 
perusteella teemme ammatillisen 
osaamisen laajentamista. 
Turvataan osaavan henkilöstön saanti. 

• Tehtaväkuvien päivitykset, 
työkierron lisääminen 
työpisteiden välillä, lkm. 

 
• Koulutuspäivien määrä/ 

henkilötyövuosi ja suoritetut 
tutkinnot. 

• Rekrytointien hakijamäärät. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Palveluyksikössä päivitetty tehtävänkuvia tehtävien muuttuessa sekä on ollut perehdytyksiä eri työpisteisiin.  
Työkiertojen määrä, 10 henkilö on työkierrossa. 
Kouluttautumista yhteensä 660 h. 
Tutkintoja suoritettu yksi kpl, ruokapalveluesimiehen erikoisammattitutkinto 
Vuonna 2018 tehtiin 3 kpl ulkoisia rekrytointeja, hakijoita niihin oli yhteensä 76 kpl.  

Projekti TA 2018 MUUTOS TA YHT TOT 2018 erotus t-%
  (jos vain menoja, tulo- ja nettoriviä ei ole avattu)

72 Investinnit, ruokapalvelut -40 000 0 -40 000 -34 386 -5 614 86,0
72011 Investoinnit, ruokapalvelut -40 000 0 -40 000 -34 386 -5 614 86,0

791001 Ruokapalvelun irtaimisto -40 000 0 -40 000 -34 386 -5 614 86,0
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 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous Toimimme kustannustehokkaasti ja 
tuloksellisesti. 
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti 
ennakoiden asiakastarpeiden 
muutokset ja nykyteknologian tuomat 
mahdollisuudet. 

Hyödynnetään eri 
tietohallintojärjestelmiä tehokkaasti 
päivittäisessä toiminnassa ja 
tuotannon suunnittelussa. 
Projektisuunnitelman mukaisten 
tuotannonohjausjärjestelmän 
kehittämistoimien toteutuminen. 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Sähköinen elintarviketilaus Aromista päätoimittajille otettu käyttöön alkuvuonna. 
Synkka-tuotetietopankin elintarvikkeiden tuotetietojen siirto sähköisesti Aromi-
tuortannonohjausjärjestelmään otettu käyttöön alkuvuonna. Ennusteet teollisuudelle ja tukkuliikkeille 
sähköisesti  Aromi-tuotannonohjausjärjestelmästä.  
 
Atop-mitoitusohjelma otettu aktiiviseen käyttöön palvelukeittiöissä. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo arki Tarjoamme laadukkaita ja 
ravitsemuksellisesti oikein koostettuja 
ateriapalveluita julkista ruokapalvelua 
käyttäville asiakkaille. 
Aterioiden ja ruokalistojen 
suunnittelun ja toteutuksen pohjana 
ovat suomalaiset 
ravitsemussuositukset ja eri 
ikäkausiryhmien omat suositukset.  
 

Projektisuunnitelman mukaisten 
kehittämistoimien toteutuminen. 

• Kasvisruokatarjonnan 
lisääminen ruokalistoille 

• Parempi 
valinta/Sydänmerkki aterian 
käyttöönotto 

• Liittyminen Portaat 
Luomuun ohjelmaan 

• Palvelusopimusten 
solminen ja jalkauttaminen 
sivistystoimialan kanssa. 

 
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Koulu- ja päivähoitoruokailussa lisätty kasvisruokatarjontaa siten, että sitä on ruokalistalla 3 - 4  kertaa /6 
viikko.  
Lukiossa, yläkouluissa ja yhtenäiskoulussa otettu käyttöön päivittäin kaksi lounasvaihtoehtoa , toinen 
vaihtoehto on aina kasvisruokaa. Näin ollen 40 %:lla peruskoululaisille ja kaikille lukiolaisille on kasvisruokaa 
tarjolla päivittäin. 
Sydänmerkkiateriat otettu käyttöön kouluruokailussa toukokuussa ja varhaiskasvatuksessa syyskuussa,  
henkilöstöruokailussa käyttöönottoa valmistellaan. 
Portaat Luomu-ohjelmaan liittymistä ei ole lähdetty valmistelemaan, pääpaino on siirretty kotimaassa ja 
lähellä tuotettujen elintarvikkeiden sekä kasviruoan lisäämiseen. 
Palvelusopimukset ateriapalveluista on tehty sivitystoimialan; varhaiskasvatuksen palvelualueen (11.4.2018) ja  
perusopetuksen ja lukion 21.8.2018 kanssa. Palvelusopimus on jalkautettu 19 varhaiskasvatuksen yksikköön, 
17 peruskouluun, iltapäivätoimintaan ja lukioon.  
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Energiatehokkuuden 
parantaminen 

Huomioimme hankinnoissa ja 
toiminnassamme hiilineutraalikunta-
hankkeen tavoitteet. 

Hankintojen kilpailuttaminen ja 
hankinta tehdään kestäväkehitys- ja 
ympäristönäkökohdat huomioiden. 
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Vuoden aikana tehtiin elintarvikekilpailutuksia leipomotuotteista ja raaka kalasta. 
Leipomotuotteiden kilpailutuksessa kriteereinä on käytetty ravitsemuksellisen ehtojen lisäksi mm.  aikarajaa 
valmistusajankohdasta toimittamiseen. Kala ja kalavalmisteissa on edellytetty, että tarjotut tuotteet ovat 
WWF:n vastuullisten kalasuositusten mukaisia. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Ympäristön siisteys Panostamme henkilöstömme 
ympäristöasioiden osaamiseen ja 
huomiomme toiminnassamme 
kestävän kehityksen näkökulman. 

Jatketaan ympäristöasioihin 
kouluttautumista ja 
ympäristöpassin valmennusta, 
passin suorittaneiden lkm. 
Sovelletaan Vastuullisten 
elintarvikehankintojen opasta 
elintarvikkeiden hankinnassa sekä 
ruokajärjestelmän kiertotaloudessa. 
  

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Ympäristöpassin suorittaneita ruokapalvelussa 107 henkilöä.  
Ravitsemuspassin suorittaneita ruokapalvelussa 118 henkilöä. 
Elintarvikehankitojen hankintakriteerinä noudatetaan vastuullisien elintarvikehankintojen opasta asettamalla 
kriteerit tuotteille jo tarjouspyyntövaiheessa. 
Avustusjärjetöille on luovutettu yli jäänyttä ruokaa Nanun tuotantokeittiöstä jo kolmatta vuotta ja  Steniuksen 
tuotantokeittiöstä  helmikuusta 2018 alkaen. 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Koulutustarjonnan 
turvaaminen elinkeinoelämän 
tarpeisiin 

Huolehdimme aktiivisesta 
vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten 
ja Te-keskuksen kanssa. 

Työssäoppijoiden ja 
työssäoppimisviikkojen määrä. 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Työssäoppijoita ollut alkuvuonna 15 henkilöä ja työssäoppimisviikoja tehty 124 vko.  
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat 
investoinnit ja markkinointi 

Huomioimme yritysnäkökulman 
toiminnassamme. 

Hyödynnetään mahdollisuutta 
hankkia kotimaista lähiruokaa 
voimassa olevien 
hankintasopimusten puitteissa. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Kotimaisuusaste elintarvikkeilla on keskimäärin 80 - 85  % vuodenajasta riippuen.  
 

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Sähköisten asiointipalvelujen 
toteuttaminen 

Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja 
palvelukokonaisuuksien kehittäminen 
yhteistyössä eri asiakasryhmien 
kanssa. 
 

Projektisuunnitelman mukaisten 
kehittämistoimien toteutuminen: 
Synkka-tuotetietojen siirtäminen 
Aromi-tuotannohjausjärjestelmään 
ja ruokalistojen julkaisu netissä 
tuotetietojen kanssa 
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Synkka-tuotetietojen sähköinen siirto Aromi-tuotannonohjausjärjestelmään otettu käyttöön alkuvuonna. 
Ruokalista nettiin projektia ei ole aloitettu ohjelmistosta johtuvista syistä.  
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Verkostojen hyödyntäminen Olemme mukana eri 
asiantuntijaverkostoissa aktiivisena 
kehittäjä. 

Asiantuntijaverkostot ja – 
tapahtumat joissa Ruokapalvelu 
mukana, lkm. 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Ruokapalvelut mukana valtakunnallisessa Sote-tukipalvelut verkostossa, Fiilis-hanke ohjausryhmässä sekä 
Maakunnan Satasote muut tukipalvelut työryhmässä. 
Työryhmät jotka toimivat moniammatillisesti tai asiakasryhmien kanssa; allergiatyöryhmä, 
kouluruokailutyöryhmä, ravitsmeusyhdyshenkilöt (Sote) ja henkilöstöravintolatyöryhmä. 
 
 

Taulukko 1.  
Toteutuneet sisäiset ateriakustannukset 2018 

    
       

Tilaaja toimiala/palvelualue  tp 2016  tp 2017 ta 2018 
tot 1 - 12 kk 
2018 € 

erotus 
tot_ta 2018 tot %  

RAS ja Terveyskeskus 565 009 640 034 707052 594022 -113 030 84,01 
Vanhuspalvelut 1941290 1 970 051 2 111 942 1 885 527 -226 415 89,28 
Sosiaalipalvelu 132 939 149 553 224 189 175 453 -48 736 78,26 
sosiaali-  ja terveystoimiala yht. 2 639 238 2 759 638 3 043 183 € 2 655 002 € -388 181 € 87,24 
Varhaiskasvatus 1 666 109 1 515 670 1 638 213 1 510 652 -127 561 92,21 
Peruskoulut 1 971 643 1 964 866 1 947 972 1 931 577 -16 395 99,16 
Lukio 370 252 355 219 335 523 327 305 -8 218 97,55 
Areva 22 394 24 417 18 000 31 331 13 331 174,06 
Iltapäiväkerhot 72 354 69 750 108 950 71 792 -37 158 65,89 
sivistystoimiala yhteensä 4 102 752 3 929 922 4 048 658 € 3 872 657 € -176 001 € 95,65 
Yhteensä sisäinen 
aterialaskutus 6 741 990 € 6 689 560 € 7 091 841 € 6 527 659 € -564 182 € 92,04 
 
Taulukko 2. 
Sisäiset ateriat yhteensä (kpl) 2016  - 2018 

  
           tot  2016 tot  2017 TA 2018 tot  2018 
ateriat 2 447 038 2 104 854 2 210 000    2 056 585    

 

Taulukko 3. Henkilöstön määrä, eläköityneet ja keski-ikä 

Ruokapalveluhenkilöstö tp 2016  tp 2017 tp 2018 
vakansseja 131 128 128 
henkilötyövuosia (htv) 115,14 112,03 108,25 
eläköityneet 5 hlö 4 hlö 4 hlö 
koko henkilöstön keski-ikä 48,02 49,25 51,9 
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8.2 Puhtauspalvelut- taseyksikkö 
 
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018 

 

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2018 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Puhtauspalvelut-taseyksikön liikevaihto toteutui 100,3 %. Toimintamenoista toteutuivat materiaalit ja 
palvelut 95,1 %, henkilöstökulut 102,1 % . Taseyksikön tilikauden 2018 tulos osoittaa – 240 689 € 
alijäämää, (MTA 2018  -268 789€), ollen 28 589  euroa parempii kuin talousarviossa. 
 
Puhtauspalvelun toimintaa sopeutettiin mahdollisuuksien mukaan kuluneen vuoden aikana suhteessa 
kasvaneisiin menoihin toimintaa tehostamalla ja materiaalikuluja pienentämällä. Sopeuttamistoimilla 
pystyttiin kattamaan keskitetysti hoidettujen tehtävien ( -14 570), palkankorotusten (- 27 430), 
varhemaksujen (-64 988) ja harkinnanvaraisten työllistämistukien (-11 536) aiheuttamat sisäisestä 
laskutuksesta puuttuvat kustannuserät. 
 

  

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Liikevaihto 5 765 890 5 412 960 5 412 960 5 429 266 16 306 100,3 %
Li iketoiminnan muut tuotot 55 119 18 122 18 122 53 416 35 294 294,8 %
Materiaalit ja palvelut -1 493 441 -1 497 164 -31 536 -1 528 700 -1 454 002 74 697 95,1 %

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -137 363 -176 050 -176 050 -143 175 32 875 81,3 %
Palvelujen ostot -1 356 079 -1 321 114 -31 536 -1 352 650 -1 310 827 41 823 96,9 %

Henkilöstökulut -4 216 342 -4 070 245 -94 686 -4 164 931 -4 253 085 -88 154 102,1 %
Palkat ja  pa lkkiot -3 229 406 -3 194 100 -83 138 -3 277 238 -3 297 601 -20 363 100,6 %
Henki lös ivukulut -986 936 -876 145 -11 548 -887 693 -955 484 -67 791 107,6 %

Eläkekulut -833 160 -742 092 -9 331 -751 423 -830 096 -78 673 110,5 %
Muut henki lös ivukulut -153 776 -134 053 -2 217 -136 270 -125 389 10 881 92,0 %

Li iketoiminnan muut kulut -16 671 -17 540 -17 540 -16 283 1 257 92,8 %
Liikeyli-/alijäämä 94 554 -171 989 -108 100 -280 089 -240 689 39 400 85,9 %
Rahoitustuotot ja  -kulut 11 300 11 300 489 -10 811 4,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 94 554 -160 689 -108 100 -268 789 -240 200 28 589 89,4 %

RAHOITUSLASKELMA 2018 2017
Toiminnan rahavirta

Liikealijäämä -240 689,00 94 554,11
Rahoitustuotot ja -kulut 488,80

Toiminnan rahavirta yhteensä -240 200,20 94 554,11
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos 9 757,73 52 338,88
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten 
velkojen muutos -46 496,15 -33 449,11

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -36 738,42 18 889,77
Rahoituksen rahavirta yhteensä -36 738,42 18 889,77

Rahavarojen muutos -276 938,62 113 443,88
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YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Hankinnoissa huomioidaan kestäväkehitys ja ympäristönäkökulmat.  
Puhtauspalveluyksikkö on ottanut ympäristöasiat mahdollisimman laajasti huomioon sekä  toiminnassaan 
että päätöksenteossaan mm. aine- ja välinevalikoiman ja hankinta- ja kuljetusasioiden osalta. 
Kaupungintalokorttelin siivouksessa on käytetty otsonointiprosessilla tuotettavaa Aktiivivettä, jolla on 
saatu korvattua merkittävä määrä siivouskemikaaleja. Aktiiviveden rinnalle on otettu käyttöön H2O tuote, 
jolla Uotilan koulun ja Naulan koulun siivous on pystytty suorittamaan kemikaalivapaasti.  
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. 
Läpinäkyvyyden ja sitä kautta korruption sekä lahjonnan vastaisen toiminnan edistämiseksi, on esimerkiksi 
tilinpäätösraportointia laajennettu liittyen selontekoon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja sen arvioinnista.  
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Vuonna 2019 valmistellaan ruokapalvelut-  ja puhtauspalvelut taseyksikön yhdistaminen yhdeksi 
taseyksiköksi vuoden 2020 alusta.  Organisaatiomuutoksen tavoitteena on ottaa käyttöön uusia 
toimintamalleja ja –tapoja. Tarjottavia palveluita ohjataan asiakkaiden kanssa laadituilla 
palvelusopimuksilla jotka tukevat ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja palveluprosessien yhtenäistämistä.  
Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman myötä tullee selvitettäväksi sovittujen palveluprosessien 
tehokkuus/ tuottavuus ja vaihtoehtoiset palvelumallit. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan 
edelleen ennakoivasti sopeuttaen.  Kehittämisen painopisteenä on asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation 
hyödyntäminen palveluprosesseissa. Kuntalaisten osallistamisella, vuorovaikutuksen lisäämisellä eri 
sidosryhmien kanssa ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kehittämisellä tavoitellaan elinvoiman ja 
hyvinvoinnin lisäämistä. 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

 

Toiminnallisena riskinä on edelleen valtionhallinnon toimenpiteiden täsmentymättömyys 
(Sote/maakuntauudistuksen lakien täytäntöönpano) ja ajallinen toteuttaminen siten, että turvataan 
peruskunnalle jäävät tehtävät ja valmistaudutaan tehtävien, henkilöiden ja omaisuuden hallittuun siirtoon 
maakunnille. 
Vahinkoriskeihin kaupunki on varautunut vakuutuksilla.    
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
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1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  
Toimialan palvelujen tuottamisessa ja päätöksissä noudatetaan kunnallis- ja hallintolainsäädännön lisäksi 
kaupungin hallinnon vahvistamia ohjeita ja säännöksiä. 
 
Taseyksikön tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana ei ole kohdistunut kunnallisvalitusta, 
korvausvaatimusta, syytteeseen asettamista tai muuta oikeusseuraamusta. 
 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  
Puhtauspalvelun johtoryhmä, esimiehet ja asiantuntija ovat seuranneet vuonna 2018 talouden ja 
toiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot sekä 
taloustietojen ennuste on esitelty osavuosikatsauksissa.  
Talousarvion tavoitteena oleva ylijäämä alittui tarkan seurannan ja hankintojen rajoittamisen ansiosta. 
Palkankorotukset ja kasvaneet varhaiseläkemaksut olisivat ilman ko. toimenpiteitä aiheuttaneet 
ylijäämään kasvua. 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi: 
Koko kaupungintasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. 
Hallinto- ja toimintasäännöissä on selkeästi vastuutettu asioita sen lisäksi mitä 
riskienhallintasuunnitelmassa itsessään on. Vuotuisesti hyväksytään konsernipalveluiden 
kustannuspaikkojen hyväksyjät kaupunginhallituksessa.  
 

Puhtauspalvelun merkittävimmät riskit liittyvät toimintaan, henkilöstöön ja talouden hallintaan 

Toiminnan riskit 
Toiminnan riskit liittyvät riittävän hygieniatason turvaamiseen ja poikkeustilanteisiin. Hygieniatasot on 
jaettu asiakastoimintojen perusteella normaaliin ja korkeaan hygieniatasoon. Korkean hygieniatason 
kohteita ovat sairaala-/terveyskeskustoiminta, palveluasumisyksiköt ja uimahalli. 
Uimahallin hygieniatasoa seurataan säännöllisesti. Terveystarkastaja ottaa vuosittain 
pintahygienianäytteet. Lisäksi omavalvontana otetaan pintapuhtausnäytteitä kuukausittain Hygicultin 
avulla. 
Sairaalan, terveyskeskuksen ja vanhainkotien pintapuhtautta mitataan Luminometri-menetelmän 
avulla. Seurannan avulla tutkitaan myös siivoustiheyksien riittävyyttä. 
Sairaalan osastoilla valvotaan lämmitettävien aterioiden ja osastojääkaappien lämpötilaa, sekä 
potilaitten ulkoisen tutkimuksen/hoidon välineistön pesuun käytettävien huuhtelu- ja 
desinfiointikoneitten toimintaa. 
Hygieniaohjeistus tehdään yhteistyönä sairaalan hygieniahoitajien kanssa. Poikkeustilanteita ovat mm. 
epidemiat ja eristystilanteet, joihin on olemassa erillisohjeet. 
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Henkilöstöriskit 
Puhtauspalveluiden hallintohenkilöstömäärä (8) on vähäinen yksikön tuotannon henkilöstömäärään 
(125) ja ostopalvelukokonaisuuden laajuuteen nähden (n. 60 kiinteistöä). Tehtäväalueet on jouduttu 
miettimään ja rajaamaan tarkasti, jolloin myös osaamisalueet herkästi spesifioituvat ja tekevät yksikön 
pidemmissä poissaolotilanteissa haavoittuvaksi.  
Tuotannon henkilöstön keski-ikä on korkea – 53,5 vuotta. Tuottavuuden lisääminen ja 
sairauspoissaolojen vähentämistavoite ovat ikävästi ristiriidassa henkilöstön ikärakenteen kanssa. 

Siivoushenkilöstön osalta joudutaan toistuvasti turvautumaan varhennettuihin eläkeratkaisuihin, koska 
työn keventämismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Myös uudelleensijoittumismahdollisuudet muihin 
hallintokuntiin ovat vähentyneet.  
Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on viety RiskiArvi-ohjelmaan. Siivouskoneiden ja laitteiden 
aiheuttamia riskitekijöitä on kartoitettu ja kirjattu ohjelmaan. Haipro-ohjelma on otettu käyttöön. 

Kaupungin terveysvalvonnan tekemät tarkastukset kiinteistöllä sisältävät myös puhtaustasoon ja 
siivoushuonetiloihin liittyvän tarkastelun/korjaustarpeet, joista yksikkö saa raportit.  

Talouden riskit 
Puhtauspalvelun menoista suurin osa muodostuu henkilöstömenoista. Toiseksi suurimman menoerän 
muodostaa siivouspalveluiden osto siivousliikkeiltä. 
Oman toiminnan kuluraportteja seurataan kuukausittain sekä palkkojen, että hankintojen osalta. 
Hankinnat tehdään hankintalain ja tehtyjen kilpailutusten mukaisesti. Ostopalvelukohteissa on 
käytössä toistuvissa tai vakavissa reklamaatiotilanteissa sanktiomenettelyä. 

 

 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  
Toiminta on ollut linjassa ohjeistusten kanssa ja hankinnoissa on noudatettu hankintalakia. 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 5 
 
Kirjallinen arviointi:  
Sopimustoiminta on hoidettu asianmukaisesti ja sopimsuehtoja noudattaen. 
 

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Yleisarvosana: 5 
Kirjallinen arviointi:  
Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on otettu vakavasti sekä tehty tarvittavat 
toimet.  Toimialan sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen 
hoitaminen hyväksytyllä tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus 
ja ammattitaito. Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta 
sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista informoidaan 
säännöllisesti toimielimen johdolle. 
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SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
Tietosuoja- ja tietoturvariskejä on kartoitettu mm. erillisen tietosuojaprojektin yhteydessä. 
 

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

Taseyksiköllä ei ole ollut oikeudenkäyntejä. 
 

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. 
 
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia 
 

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 

Puhtauspalveluyksikön tavoitteita on viety eteenpäin suunnitellusti, mutta työ jatkuu seuraavan vuoden 
aikana. Tavoitteet ovat pitkäkestoisia, eivätkä rajoitu vain yhteen talousarviokauteen. 
Toimintakulttuuria on viety avoimempaan ja yhteisöllisempään suuntaan, hajallaan sijaitsevan 
henkilöstön sisäistä tiedonkulkua on onnistuttu tehostamaan mm. henkilöstön älypuhelimien avulla. 
Henkilöstön osaamistasoa on lisätty monin eri keinoin. Laadunvalvonnalla ja pintahygienianäytteiden 
avulla on saatu lisätietoa käytössä olevien siivousmenetelmien, -aineiden ja  -tiheyksien varmistamiseksi. 
Samalla on varmistettu terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö yksikön laajalle asiakaskunnalle.   
Osallistuttu soten valmistelutyöryhmien toimintaan. Toimintaa on pyritty kehittämään sekä sote-, että 
peruskaupungin näkökulmista - kustannustehokkaan toimintamallin mahdollistamiseksi molemmissa 
myös muutosten jälkeen. 
Vuoden 2019 tavoitteeksi on hyväksytetty ruoka- ja puhtauspalvelu taseyksiköitten yhdistämisen 
valmistelu. Teeman puitteissa on jo vuoden 2018 aikana tehty yhteistä suunnittelu- ja kartoitustyötä, 
sekä tiivistetty yhteistyötä eri asiakaskohteissa ja hallinnon toimien osalta. 

 

Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN TAVOITTEET 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja 
ylläpitäminen erilaisin koulutuksin. Pääpaino 
asiakaspalvelun kehittämisessä, hankinta- ja 
hygieniaosaamisessa. 

• asiakastyytyväisyyskysely 
• koulutustunnit 

laadunvalvontaraportit ja 
hygienianäytteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• rakennettu yhdessä ruokapalvelun kanssa koulutuspaketti yhdistelmätyöntekijöille, toteutetty yhteistyönä 

WinNovan avulla. Koulutus alkoi syksyllä ja jatkuu vielä kevään 2019. Koulutukseen osallistuvat myös 
taseyksiköitten lähiesimiehet. 

• yksikön siivouspalveluiden kilpailuttamisesta vastaava palvelukoordinaattori on osallistunut hankintalain 
jatkokurssille 

• lisätty hygienianäytteiden ottamista; päiväkodeissa ja sotetoiminnan kohteissa haetaan toiminnan raja-
arvoja, uimahallissa laadunvalvonta on muodostunut normaaliksi osaksi päivittäistä toimintaa. 

• lähikuntien kanssa verkosto, jossa uutena yhteisprojektina hygienianäytteiden hyödyntäminen päivittäis-
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johtamisessa.  
• Deko-projekti vanhusten palveluasumisen kohteissa; yhdessä vanhuspalveluiden ja hygieniahoitajien 

kanssa tehostettu huuhteluhuonetoimintaa ja määritelty uudelleen vastuualueet toimialoittain 
• perehdytty rakenteilla ja suunnittelussa olevien kohteiden pinta- ja kalustemateriaalien erityispiirteisiin ja 

vaikutuksista siivouksen kustannustehokkuuteen 
• osallistuttu Karin Kampus-hankkeen kautta järjetettyihin tutustumiskäynteihin muiden kaupunkien 

vastaavanlaisissa kohteissa 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous Pyritään säilyttämään palvelun tuntihinnan 
taso mahdollisimman lähellä vuoden 2016 
tasoa 
Varmistetaan esimiestyön avulla, että 
siivoushenkilöstö käyttää siivouskoneita- ja 
välineitä suunnitelmien mukaisesti, jotta työstä 
johtuvat sairauspoissaolot eivät henkilöstön 
ikääntyessä lisäänny ja aiheuta kasvavia 
sijaiskustannuksia. 

• toteutunut tuntihinta 
• toteutuneet henkilöstökulut 

suhteessa budjettiin 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• vuoden 2016 toteutunut tuntihinta 21,01 €/h 

o TP2018 tuntihinta 21,84 € 
• palkkojen toteutumaprosentti 100,6 % 
• esimiehet ovat tarkastelleet henkilöstön työergonomiaa ja tarvittaessa konsultoineet työterveyshuollon 

fysioterapeutteja 
• osallistuttu sote-muutosten valmisteluun ja keskusteltu peruskaupungille jäävien tehtävien 

organisoinnista  -  tavoitteena kustannustehokkaan toiminnan jatkaminen muutosten jälkeen 
• käynnistetty ruoka- ja puhtauspalvelut yksiköiden yhdistämisvalmistelut, jotta kustannustehokkuus 

saadaan säilytettyä 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, 
helppo arki 

Huolehditaan siitä, että kaupungin 
toimipisteiden puhtaus- ja hygieniataso on 
sovitulla tasolla. Päivitetään palvelusopimukset 
ja viedään uudet linjaukset käytäntöön. 

• asiakasreklamaatiot 
• asiakastyytyväisyyskyselyt 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• asiakasreklamaatioiden määrä vuonna 2018 

o oma toiminta  
 asiakasreklamaatitoita 11 kpl 

o ostopalvelutoiminta 
 asiakasreklamaatioita 14 kpl + 2 sanktiomenettelyn käynnistänyttä  

o palvelusopimukset uudistamisprosessissa, valmistuminen siirtyy vuoden 2019 puolelle. 
Taseyksikkö yhdistyy Ruokapalvelut-yksikön kanssa vuoden 2020 alussa ja sopimukset muokataan 
yhdenmukaisiksi. Toimialojen kanssa neuvottelut yhdistymisvalmistelujen ja talousohjelman 
tavoitteiden, joissa linjataan uudet toimintakehykset sivoukselle 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Terveelliset ja turvalliset 
kiinteistöt 

Käynnistetään toimipisteissä yhteistyössä 
asiakkaan kanssa tilojen siivottavuuden  
kokonaistarkastelu.  Tuotetaan toimitilojen 
laaduntarkkailu-raportit siivousmitoituksen 
lisäohjelman kautta. Otetaan säännöllisesti 
hygienianäytteitä Uimahallin ja Sote-

• laadunvalvontaraportit ja 
hygienianäytteet 

• sisäilmatyöryhmän 
havainnot 

• sanallinen kuvaus 
toteuttamistilanteesta 
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toimintojen kohteissa.  
 
Siirrytään käyttämään myös peruskaupungin 
tiloissa laitteita, jotka mahdollistavat pintojen 
ja välineiden desinfioivan puhdistuksen ilman 
klooria. Vuoden 2017 aikana käyttöä on 
kokeiltu rajatusti sotetoimintojen kohteissa. 

 
 
 
 
 
 

 
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 

• siivottavuuden kokonaistarkastelun aineistoa valmisteilla, jatkokehittely verkostokuntien ja toimialojen 
edustajien kanssa jatkuu vuonna 2019 

• sisäilmatyöryhmältä ei ole tullut toimenpiteitä aiheuttaneita havaintoja 
• hygienianäytteitä otettu tavoitteiden mukaisesti 
• ollaan mukana ”Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos”-toimintamallin toteuttamisessa ja 

toimintamallin laajentamisessa päivähoidon tiloihin 
• kloorin käyttö on vähentynyt olennaisesti kaupungintalolla ja peruskouluissa. Tilojen hygieniatason 

säilyminen riittävällä tasolla on varmistettu pintahygienia-näytteiden avulla  
• sote-alueella kloorin käyttöä ei ole voitu vähentää,  sairaanhoitopiirin infektioyksikkö ohjeistaa jatkamaan 

kloorin käyttöä. Laitteet ovat silti olleet aktiivisessa käytössä, antamassa lisävarmistusta hygienian 
toteutumisessa.  

• peruskaupungin kohteisiin ei säästötoimenpiteiden takia tehty suunniteltuja desinfiointilaitehankintoja. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Koulutustarjonnan 
turvaaminen 
elinkeinoelämän 
tarpeisiin 

Pyritään turvaamaan koulutettujen 
laitoshuoltajien tehtävien säilyminen ja sitä 
kautta tarve paikalliselle koulutukselle 

• henkilöstömäärän vaihtelu 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• tarjottu aktiivisesti harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille, sijaistarpeissa huomioitu valmistuneet 

laitoshuoltajat. 
• syksyn 2019 valmistuvien uudiskohteiden siivous hoidetaan kunnan omana työnä ja niihin tullaan 

rekrytoimaan uutta henkilöstöä 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Avoimen, 
vuorovaikutteisen ja 
yhteisöllisen ilmapiirin 
luominen 

Asiakasyhteistyön kehittäminen – säännölliset 
asiakastapaamiset kohteittain 
Yhteistyön lisääminen poikkihallinnollisesti, 
asiakaslähtöisyyden laajempi huomioiminen 
 
Siivouspalveluiden tuottaminen yksityisten 
siivousliikkeitten kautta säilytetään ja 
kartoitetaan toimintamuodon 
laajentamismahdollisuuksia aina henkilöstön 
eläköitymisten yhteydessä, sekä käytetään 
täydentävänä palveluna poikkeustilanteissa. 
 

• asiakastyytyväisyyskysely 
• tyhy-kyselyn tulokset 
• asiakastyytyväisyyskysely 
• ostopalvelun 

prosentuaalinen osuus 
siivottavista neliöistä ja 
palvelutunneista 

• siivouspalveluiden ostoon 
käytetty euromäärä 

 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
• Tehty yhteistyötä yli hallintorajojen, rakentaen pysyvää toimintakulttuurin muutosta. Tehty aktiiviesti 

yhteistyötä ruokapalvelut-taseyksikön kanssa. Yhtenäistetty arjen toimintatapoja ja laadittu yhteisiä 
suunnitelmia ja koulutuspaketteja. Laadittu ja hyväksytetty suunnitelma ruoka- ja puhtauspalveluiden 
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yhtenäistämisestä vuoden 2020 alusta. 
• Hankittu laitoshuoltajien käyttöön älypuhelimia normaalin uusimiskäytännön myötä. Yhteydenpito on 

saatu tehokkaammaksi ja samalla päästy hyödyntämään myös sisäisäistä intranettiä aiempaa helpommin. 
• Ostopalvelukiinteistöjen lukumäärä pysynyt suunnitelmien mukaisena - väistötilojen ja alkuperäisten 

koulutilojen yhtäaikainen käyttö kasvattanut hetkellisesti kokonaispinta-alaa, jolloin suhdeluku on hieman 
muuttunut 

• Nanun ja HjNortamon koulujen väistötilat toivat lisähaasteita siivoukseen. Väistötilojen 
siivouskustannukset eivät kuitenkaan nousseet alkuperäisille koulukiinteistölle tehtyjä varauksia 
suuremmiksi.  

 
 

 
TUNNUSLUVUT 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TP 2018 

     
     
Siivottava pinta-ala     
Siivottavat kokonaism2:t, joista; 196535 189712 159370 168385 
            oma palvelutuotanto 64 56 67 61 
            ostopalvelu 36 44 33 39 
     
Työtunnit  - h/päivä     
Oma palvelutuotanto     
 - siivous, normaali hygieniataso 301 223 226 226 
 - siivous, korkea hygieniataso 375 396 394 430 
 - ateriapalvelut 77 80 80 60 
 - muut palvelut 0 0 0 0 
 yht. 753 699 yht. 700 700 
 = 72 % = 66 % = 74 % = 74 % 
Ostopalvelukohteet     
- siivous, normaali hygieniataso 295 358 250 252 
 = 28 % = 34 % = 26 % = 26 % 
     
Tuntihinnat     
Oman työn kustannukset      
 - normaali hygieniataso, €/h  19,94 20,90 21,09 22,03 
 - korkea hygieniataso, €/h  24,17 25,80 23,82 24,45 
     
Ostopalvelun kustannukset       
- € / h  18,31 18,06 19,02 18,14 
     
     
Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) ka 4 4 4 4 
     
      
Siivoushenkilöstön määrä 123 107 106 112 
- kokopäivätyöntekijät 98 83 90 105 
- osa-aikatyöntekijät 17 15 7 7 
- yhdistelmätyöntekijöitä (puhtaus-/ruokapalvelu) 8 9 9 10 
- henkilötyövuosina 110 103 102 90 
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8.3 Pienvenesatamat -taseyksikkö 

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.–31.12.2018 

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018 

 

Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2018 

 

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

Pienvenesatamien toiminta toteutui pääosin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suunnitellusti ts. 
laitureiden vuokrausaste säilyi entisellään ja laiturivuokrat kertyivät 101,2 %:sti. Säästöä syntyi myös 
henkilöstökuluissa, koska käyttöpäällikkö työskenteli osa-aikaisesti PortMate –hankkeessa. Materiaalien 
ja palveluiden tiliryhmän kulut ylittivät budjetoidut johtuen laitureilla kesällä tehdyistä 
kunnossapitotöistä sekä Kisarannan laiturin purkutöistä, jotka toteutettiin syksyllä 2018. Tuloksen 
heikentyminen aiheutui pääosin siitä, että Syvärauman altaan eteläpuolen laituri-investointi osoittautui 
kilpailutuksen jälkeen alkuperäistä arviota kalliimmaksi. Em. johtuen talousarviovuoden poistot 
muodostuivat budjetoitua suuremmiksi.  
 
Valtuusto myönsi hankkeelle 26.3.2018 pitämässään kokouksessa 100.000 €:n suuruisen lisärahoituksen. 

TP 2017 TA 2018 KS
TA 2018 

muutokset MTA 2018 TOT 2018
Erotus 

(TOT-TA 2018) Tot %
Liikevaihto 307 101 305 000 305 000 308 800 3 800 101,2 %
Materiaalit ja palvelut -127 152 -117 990 -117 990 -134 775 -16 785 114,2 %

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -36 852 -37 500 -37 500 -42 001 -4 501 112,0 %
Palvelujen ostot -90 300 -80 490 -80 490 -92 774 -12 284 115,3 %

Henkilöstökulut -8 504 -20 798 -288 -21 087 -2 604 18 482 12,4 %
Palkat ja  pa lkkiot -6 969 -17 200 -256 -17 456 -2 154 15 302 12,3 %
Henki lös ivukulut -1 536 -3 598 -32 -3 631 -451 3 180 12,4 %

Eläkekulut -1 188 -2 881 -26 -2 907 -347 2 560 11,9 %
Muut henki lös ivukulut -348 -717 -6 -723 -104 619 14,4 %

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -107 181 -123 080 -123 080 -134 939 -11 859 109,6 %
Li iketoiminnan muut kulut -4 133 3 930 3 930 -3 534 -7 464 -89,9 %
Liikeyli-/alijäämä 60 131 47 062 -288 46 773 32 948 -13 826 70,4 %
Rahoitustuotot ja  -kulut -14 653 -15 000 -15 000 -15 003 -3 100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 45 478 32 062 -288 31 773 17 944 -13 829 56,5 %

RAHOITUSLASKELMA 2018 2017
Toiminnan rahavirta

Liikealijäämä 32 947,58 60 130,73
Poistot ja arvonalentumiset 134 939,14 107 181,01
Rahoitustuotot ja -kulut -15 003,35 -14 652,83

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä 152 883,37 152 658,91
Investointien rahavirta

Investointimenot -348 113,48 -108 439,89
Investointien rahavirta yhteensä -348 113,48 -108 439,89
Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -195 230,11 44 219,02
Rahoituksen rahavirta
Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos 3 933,09 56,44
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 
muutos -80 110,00 59 919,77

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -76 176,91 59 976,21
Rahoituksen rahavirta yhteensä -76 176,91 59 976,21

Rahavarojen muutos -271 407,02 104 195,23
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Yksikön vetäjä vaihtui syksyllä 2018 käyttöpäällikkö/katutarkastajan siirryttyä toisiin tehtäviin; nykyinen, 
1.10.2018 aloittanut käyttöpäällikkö toimii osa-aikaisena. 

 
YMPÄRISTÖ- ja SOSIAALISET ASIAT  

Pienvenesatamien toiminnan haasteena on ollut jätehuoltotoiminnan järjestäminen ja roskaamisen 
vähentäminen etenkin, kun aluejätekeräyspisteiden toiminta lopetettiin kevään 2018 aikana. 
Laiturivalaistuksen rakentamisessa hyödynnetty LED-tekniikkaa.  
 
 

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

Pienvenesatamatoiminnassa noudatetaan teknisellä toimialalla yleisesti käytössä olevia toimintatapoja 
liittyen kilpailuttamiseen, harmaan talouden ehkäisyyn, toiminnan läpinäkyvyyteen jne. 
 
 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Toimintayksikön haasteena on laitureiden käyttöasteen pysyminen vähintään nykyisellä tasolla 
tulokertymän varmistamiseksi. Käynnissä olevista laituri-investoinneista ja käytössä olevasta 
poistoasteesta johtuen poistot rasittavat yksikön taloutta vielä usean vuoden ajan. 
 
 

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

 
Epävarmuustekijänä on, että kiinnostus veneilyharrastukseen ja etenkin kauempana olevien venepaikkojen 
vuokraamiseen vähenee. Edellä mainitusta johtuen on tärkeää huolehtia laitureiden kunnosta ja 
käytettävyydestä. 
 
 

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI  

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:  
5=onnistunut kiitettävästi  
4=onnistunut hyvin  
3=onnistunut tyydyttävästi  
2=onnistunut huonosti  
1=onnistunut erittäin huonosti 
 

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
Kirjallinen arviointi: 
Pienvenesatamat yksikkö toimii osana teknistä toimialaa. Asioiden valmistelussa noudatettu lakien, 
hallintosäännön, teknisen toimialan toimintasäännön, hankintaohjeiden ja talousarvion määräyksiä. 
Toiminnassa ei ole ilmennyt huomautettavaa talousarviovuoden aikana. 
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Talousarvio toteutui alkuperäistä heikompana, johtuen edellä mainitusta laituri-investoinnista ja siitä 
aihetuvasta poistojen määrän kasvusta -  mikä on ollut päätöksen tekijöiden tiedossa.  
Syväraumanlahden laitureiden rakentaminen jatkuu edelleen vuonna 2019 ja tuloksen odotetaan edelleen 
heikkenevän. Edellä mainittu on otettu huomioon vuoden 2019 budjetissa. 
 
 

3. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Teknisen toimialan osalta riskikartoitus tarkistettiin keväällä 2018. 
Häiriötilanteiden osalta on palvelualueilla varautumissuunnitelmat. 
 
Toimialajohtaja vastaa teknisen toimialan ja palvelualue- ja palveluyksikkövastaavat oman palvelu- tai 
palveluyksikkönsä jokapäiväisestä riskivalvonnasta ja hallinnasta. Tunnistetut riskit on esitetty 
riskikartoituksessa.  

 
 

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Laituriomaisuutta ei ole luovutettu tai myyty vuoden 2018 aikana.  
Uuden laiturikokonaisuuden hankinnassa ei ole ilmennyt ongelmia. 
 
 

5. SOPIMUSTOIMINTA 
 

Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Venepaikkojen vuokraus tapahtuu Trimble ePermit –ohjelmiston kautta sähköisesti. Kirjallista 
vuokrasopimusta ei laadita. ”Sopimus” syntyy, kun asiakas on maksanut vapaana olleen venepaikan. 
 

 
6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 
Yleisarvosana: 4 
 
Kirjallinen arviointi: 
Toimialajohtaja ja palvelualueiden päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueellaan ohjeistamalla alaisiaan yksiöitä.  
 
Pienvenesatamat –taseyksikön toiminnan valvonnasta vastaa kunnallistekniikan johtaja ja käytännön 
toiminnasta käyttöpäällikkö. 
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SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  
 
 
Pienvenesatamat –yksikön käyttämästä venepaikkojen varausjärjestelmää koskevasta Trimble ePermit –
ohjelmistokokonaisuutta koskeva tietosuojaseloste on hyväksytty valiokunnan kokouksessa 21.1.2019. 
Tietosuojaseloste on nähtävänä kaupungin nettisivuilla. Teknisen valiokunta ja henkilöt, jotka työssään 
käsittelevät henkilötietoja, ovat suorittaneet Arjen Tietosuojaa –testin. Tiedot on tallennettu 
osaamisreksiteriin. 
 
 

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA 
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ  

 
Talousarviovuoden aikana ei ole ilmennyt mitään toimintaa, mikä olisi edellyttänyt toimenpiteisiin 
ryhtymistä 
 

 

Tieto olennaisista kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. 
 
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia 
 

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN 

 

 

− Syväraumanlahden altaan laituri-investointi 1 osa valmis. 
 

 

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018. 
 

 
Pienvenesatamat –taseyksikkö ei saavuttanut sille asetettua taloudellista tavoitetta johtuen siitä, että 
vuoden 2018 investointiohjelma toteutettiin alkuperäistä laajempana.  Tilikauden tulos oli 17 044,23 euroa 
ylijäämäinen. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellun mukaisesti. 
 
 
  

Projekti TA 2018 MUUTOS TA YHT TOT 2018 erotus t-%
  (jos vain menoja, tulo- ja nettoriviä ei ole avattu)

74 Investoinnit, pienvenesatamat -250 000 -100 000 -350 000 -348 113 -1 887 99,5
74011 Investoinnit, pienvenesatamat -250 000 -100 000 -350 000 -348 113 -1 887 99,5

793001 Laituri-investoinnit (KH) -250 000 -100 000 -350 000 -348 113 -1 887 99,5

143



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
8 Taseyksiköt 
 
Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2018 
 
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN TAVOITTEET 

Rauman Tarinan resurssit 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osaava henkilöstö • osallistutaan alan koulutuksiin 
ja messuille 

• kehitetään yhteistyöverkostoa 

vuosittaiset toimenpiteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
käyttöpäällikkö osallistunut vuosittain järjestettävään Satamaseminaariin, jossa luotu yhteyksiä toisiin 
venesatamaoperaattoreihin. 
 

 Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Vahva talous • venepaikkamaksut kattavat 
toiminnan aiheuttamat kulut 

talousarvion toteutuminen 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Lukuun ottamatta vuoden 2018 laituri-investointia, ja siitä aiheutuvien poistojen aiheuttamaa kulupainetta 
toiminta budjetoidun mukaista ja tuotot kattavat käyttökulut. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Toimivat palvelut, helppo arki • kehitetään sähköistä 
venepaikkavarausjärjestelmää 
käyttäjäystävällisemmäksi 

saadut asiakaspalautteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Työ kesken; kehitystyö jatkuu edelleen. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Terveelliset ja turvalliset 
kiinteistöt 

• parannetaan venesatamien 
valvontaa (mahdollisesti 
kameravalvonta), ja selvitetään 
muita mahdollisia 
toimenpiteitä veneisiin 
kohdistuvan ilkivallan 
vähentämiseksi 

vuosittaiset toimenpiteet 
työ jatkuu 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Kerätään kokemuksia Rokkiin asennetusta kameravalvonnasta sekä Koulurannan laiturin 7 asennetusta portista; 
työ jatkuu. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Syrjäytymisen ehkäiseminen • sähköisen palvelun ohella myös 
henkilökohtaista 
asiakaspalvelua saatavilla 
Pyyrmanissa 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Palvelupiste Pyyrmanissa asioidaan päivittäin hoitamassa venepaikka-asioita. 
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Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Ympäristön siisteys • huolehditaan venesatamien 
siisteydestä 

vuosittaiset toimenpiteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Venesatamien roska-astioiden tyhjennysrytmiä on säädelty sesongin mukaan. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Elinvoimaa tukevat investoinnit 
ja markkinointi 

• toimintojen suunnittelussa 
otetaan huomioon myös 
yrittäjien tarpeet. 

vuosittaiset toimenpiteet 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Syväraumanlahden altaan laituriin on suunniteltu varaus mahdolliseen venetaksiliikenteeseen. 
Saunalautta yrittäjälle vuokrattu paikka laiturista 15. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Kilpailukykyinen verotus • toiminta omakatteista  
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
 

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Liikenneyhteyksien 
parantamiseen vaikuttaminen 

• osallistutaan venesatamien 
läheisyydessä tapahtuvien 
rakennus- ja muiden 
hankkeiden valmisteluun. 

Suvitien rantaraitin itäpään 
venesataman suunnittelu ja 
rakentaminen yhdessä 
kunnallistekniikan kanssa vuosien 
2017–2019 aikana. 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Veneilijät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä ja heidän toiveitaan on pyritty toteuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Osallistava ja keskusteleva 
toimintakulttuuri 

• otetaan huomioon 
veneilijöiden ja muiden 
sidosryhmien tarpeet 
venesatamia kehitettäessä. 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Työ jatkuu. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Sähköisten asiointipalvelujen 
toteuttaminen 

• venepaikkojen sähköinen 
varausjärjestelmän 
kehittäminen (kts edellä) 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Verkostojen hyödyntäminen • pidetään yhteyttä toisten vuosittain suoritetut toimenpiteet 
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kuntien venesatamien 
ylläpitäjiin 

• Port Mate –hankkeen 
hyödytäminen 
 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Yhteydenpito muiden kuntien venesatamista vastaaviin henkilöihin. Hyödynnetty mm. PortMate hankkeesta 
saatuja kokemuksia. 
 

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Raumasta tapahtumakaupunki • osallistutaan merellisen 
matkailun 
kehittämishankkeisiin 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
Osallistuttu Port Mate –hankkeeseen. 
 

Kärki Tavoite Toteutumista kuvaava 
mittari/kriteeri 

Rauman imagon kehittäminen • venesatamatoiminta tarjoaa 
laajat merelliset 
harrastusmahdollisuudet 
 

 

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 
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9 Tytäryhteisöt 

9.1 Rauman Energia Oy- konserni 

TYTÄRYHTEISTÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1.-31.12.2018 

Ympäristön ja toiminnan kuvaus 

 
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus  
 
Yhtiön toimiala on sähkö- ja kaukolämpöenergian tuottaminen, hankinta ja myynti sekä niihin liittyvä 
liiketoiminta. Lisäksi yhtiö harjoittaa tietoliikennetoimintaa sekä muuta toimialaansa ja osaamiseensa 
liittyvää ulkoista liike- ja palvelutoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä ja muita 
arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa myös tytär- ja osakkuusyhtiöitä tai ulkopuolisia 
liittoutumia käyttäen. 
 
 
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa 
 
Omistajan näkökulma: Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille. 
Yhteistyönäkökulma: Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Asiakasnäkökulma: Sähkön ja lämmön toimittaja kaupungille. 
 
 
 
Toimintaympäristön muutostekijät 
 
Liiketoimintaamme ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät kuten yleinen 
taloustilanne, lämpötila, sähkön maailmanmarkkinahinta ja polttoaineiden hinnoittelu.  
 
Energiatoimiala on pääomavaltaista liiketoimintaan ja pitkäjänteinen omaisuudenhallinta vaatii 
merkittäviä vuosittaisia investointeja sähkö- ja lämpöverkkoon. 
 
Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät sähkönkauppaan ja Fennovoima-hankkeeseen. 
Sähkökaupan riskit liittyvät 50% omistukseen Lännen Omavoimasta.  
 
Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa, jolloin hankkeeseen tehdyt 
investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi. Toisena yleisempänä investointitoimintaan liittyvänä 
riskinä on että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen kannattavuus suhteessa 
markkinatilanteeseen on huono. Tämän hetken näkemyksen mukaan hanke etenee suunnitellusti ja 
markkinahinta laitoksen käynnistyessä ja toiminta-aikana on riittävä kannattavalle investoinnille. 
 
Sähkökaupassa ei tällä hetkellä ole näkyvissä merkittäviä riskejä. Yhtiön strategiaa on muutettu viime 
vuosina vähäriskisempään suuntaan ja tällä hetkellä liiketoiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen. 
 
 
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet  
 
Yhtiön perustehtävänä on tuottaa energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään. Luotettavasti, 
vastuullisesti ja tehokkaasti. Tärkein omaisuus eli verkot pidetään kunnossa, vastuullisella toiminnalla 
ansaitaan sidosryhmien luottamus ja hinnoittelu on kohtuullista. 
 
Parannamme toimintaamme jatkuvasti – kehitämme, olemme aktiivisia ja toimimme tehokkaasti ja 
tavoitteellisesti. 
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Olemme luotettavia – pidämme lupauksemme, kerromme avoimesti asioistamme ja tunnemme 
vastuumme. 
 
Menestymme yhdessä – saavutamme tavoitteemme yhdessä kumppaniemme kanssa, pidämme 
huolta työyhteisön hyvinvoinnista ja toiminatamme on reilua sekä taloudellisesti kannattavaa. 
 
Rauman Energia täyttää asetetut strategiset tavoitteet ja sidosryhmien odotukset olemalla alan 
edelläkävijä valituilla strategisilla painopistealueilla. Päämääränä on olla vuonna 2020 edelläkävijä 
omassa kokoluokassaan. 
 
Strategiset painopistealueet 2020 
• Alan paras asiakaskokemus 

o Erinomainen ja tavoitettava palvelu  
o Uudet lisäarvotuotteet ja palvelut 
o Avoin ja aktiivinen viestintä 

• Laadukas omaisuuden hallinta 
o Säävarma sähköverkko kaupunkialueella 
o Peruskorjattu kaukolämpöverkko 
o Riittävä lämmöntuotantokapasiteetti 

• Kumppanuuksista lisäarvoa 
o Strateginen kumppanuus VSV:n kanssa 
o Uutta liiketoimintaa verkostoitumalla 
o Kasvava tuotanto-omavaraisuus 

• Operatiivinen erinomaisuus 
o Tehokkaat toimintaprosessit 
o Jatkuva parantaminen 
o Toimintaa tukevat tietojärjestelmät 

• Henkilöstö ja osaaminen 
o Osaaminen ja uudistuminen 
o Johtaminen ja yhteistyö 
o Työhyvinvointi ja –turvallisuus 

 
Rauman Energian Strategia 2025- hanke aloitetaan alkuvuonna 2019 yhteistyössä Rauman kaupungin 
kanssa. Tavoitteena on luoda uusi vuoden 2025 strategia toiminnan kehittämiseen.  

 
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta 
kehityksestä 
 
Energian toimitus 
 
Sähköverkko 
Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 310 GWh (2017: 294 GWh). Siirretty 
energiamäärä kasvoi viime vuodesta 5,4 %, mikä johtui suurimmalta osin teollisuuden sähkönkäytön 
lisääntymisestä. 
 
Kaukolämpö 
Kaukolämmön myynti oli 275 GWh (2017: 273 GWh). Lämmön myynti kasvoi 0,7 % viime vuodesta. 
Lämmöntarveluku oli 3799, joka oli 1,1 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Se oli myös pienempi kuin 
budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138. 
 
Tuotanto 
Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 122 GWh (2017: 124 GWh). Rauman Biovoima Oy:n tuotanto laski 
edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin lähellä budjetoitua tasoa. Jyväskylän Voima Oy:n tuotanto nousi 
edellisvuotta suuremmaksi korkeamman sähkön markkinahinnan takia. EPV Energian kautta saatiin 
tuuli- ja vesivoimaa 18,8 GWh:ta (2017: 13,6 GWh).  
Talous 
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Tulos 
Rauman Energia – konsernin tulos oli hyvä. Tulos on vähän budjetoitu parempi ja vähän viime vuotta 
heikompi. Sähköverkon tulos on budjetin mukainen, kaukolämmön tulos budjetoitua heikompi ja 
sähköntuotannon tulos budjetoitua parempi.  
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Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit 
 
Fennovoima 
Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa, jolloin hankkeeseen tehdyt 
investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi. Rakentamisluvan saadakseen yhtiön pitää pystyä 
osoittamaan, että laitos rakennetaan suomalaiset turvallisuus- ja viranomaismääräykset täyttäväksi. 
Tavoite on saada rakentamislupa vuoden 2019 loppuun mennessä. Toisena yleisempänä 
investointitoimintaan liittyvänä riskinä on että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen 
kannattavuus suhteessa markkinatilanteeseen on huono.  
 
Sähkökaupan riskit 
Sähkökaupassa ei tällä hetkellä ole näkyvissä merkittäviä riskejä. Yhtiön strategiaa on muutettu viime 
vuosina vähäriskisempään suuntaan ja tällä hetkellä liiketoiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen. 
 
Tietosuoja 
Tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaiset toimet on toteutettu ja tietosuojaa kehitetään ja seurataan 
aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvä riskejä.  
 

 

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.–
31.12.2018  

Rauma Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 
 
Tavoite: LISÄÄNTYNYT YHTEISTYÖ JA YHTEISET TOIMINNOT  
Mittari tai 
indikaattori TP 2017 Tavoite 2018 TOT 2018 

Kaupungin 
kunnallistekniikan 
kanssa 
koordinoidaan 
lähivuosien 
työohjelmat. 

kunnallistekniikan ja sähkö- ja 
lämpöverkon rakentamisen 
hankkeita samoilla alueilla on 
koordinoitu ja toteutettu 
yhteistyössä 

Yhteisten työohjelmien 
toteutus 

kunnallistekniikan ja sähkö- ja 
lämpöverkon rakentamisen 
hankkeita samoilla alueilla on 
koordinoitu ja toteutettu 
yhteistyössä 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Säännölliset yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä PTS-toiminta. 
 

 

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma 
Tavoite: ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS, (YRITYSEDELLYTYSTEN TUKEMINEN JA EDISTÄMINEN), 
KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT, PALVELUKYKY JA TOIMINTAVARMUUS 
Mittari tai 
indikaattori TP 2017 TAVOITE 2018 TOT 2018 

Aktiivinen osallistuminen 
kaupunkikonsernin 
kehittämistoimiin. 

On osallistuttu säännöllisesti 
yrityspalvelu-työryhmän 
toimintaan. 

Osallistutaan aktiivisesti Osallistuttu säännöllisesti 

Yhtiön uusi tapa tukea 
yritysten kasvun 
mahdollistamista 

 
Uudet tuotteet(* Tuotteistettu, myyty ja markkinoitu 

aurinkosähkö- ja sähköauton 
latausratkaisuja 

Sähkönsiirron 
toimintavarmuus 
(min/asiakas) 

14 min/as 40 min/as 39 min/as 

Kaukolämmön 
toimintavarmuus 
(keskeytysaika/asiakas 

1 min/as 5 min/as 3 min/as 

150



Tilinpäätös 2018/Täydennusosa 
9 Tytäryhteisöjen tavoitteet 
 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteiset tapaamiset ja palaverit, jotta olemme tietoisia 
konsernitason kehittämistoimista ja niiden vaikutuksista omaan toimintaamme. Investointien oikea kohdentaminen, 
pitkän tähtäimen suunnittelu, etäkäyttö ym- järjestelmien kehittäminen ja käyttötoiminnan osaaminen, ennakoiva 
kunnossapito.  
 *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät 

 

Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous 
 
Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT  
Mittari tai 
indikaattori 

TP 2017 TAVOITE 2018 TOT 2018 

Omistajatuloutus; Rauman 
kaupungille maksettavat  
rahoituserät  (lainojen 
korot ja lyhennykset)  

n. 0,8 M€   
(maksettu vain korot,  
lainat kertalyhenteisiä) 

 
0,8 M€ 

 
0,8 M€  

(maksettu vain korot,  
lainat kertalyhenteisiä) 

 
Yhtiön liikevoiton 
kasvattaminen (liikevoitto 
€) 

8,0 M€ (alustava) 
 

5,0 M€ 
 

7,7 M€ 
 

Lämmön hinta 
edullisimman 10% 
joukossa 

7 % 
 

10 % 
 

4 % 

Sähkön siirtohinta 
edullisimman 25% 
joukossa  

28 % 
 

25 % 
 

22 % 

Sähkö- ja lämpöverkko-
investointien suhde sumu-
poistoihin (5 vuoden 
liukuva keskiarvo) 

Verkko investoinnit 5,7 
M€ eli 
178 % koko vuoden 
sumupoistoista 

yli 100 % Investoinnit 5,0 M€ eli 
170 % koko vuoden sumupoistoista 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tasapainotetun mittariston hyödyntäminen, konsernin 
sisäisten lainojen optimointi, kustannustehokkuus, hinnoittelun jatkuva tarkastelu ja seuraaminen, 
investointisuunnitelmat 
 

 

 
Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUS 
TUOTANNOSTA, % 
Mittari tai  
indikaattori 

TP 2017 TAVOITE 2018 TOT 2018 

Sertifioidun vihreän sähkön 
osuus 87 % 75 % 83 % 

Uusiutuvien energialähteiden 
osuus lämmön tuotannossa 88 % 80 %  

82 % 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pyrimme investoimaan suunnitellusti uusiutuviin 
energialähteisiin sekä sähkön että lämmön tuotannossa.  
*) OL3 käynnistyy ja se laskee sertifioidun vihreän sähkön suhteellista osuutta, mutta on kuitenkin 
päästötöntä energiaa 
  

 

Liikevaihto 1.1.–31.12.2018 29,0 M€ 
Tulos 1.1.–31.12.2018 7,0 M€ 
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9.2 Rauman Satama Oy 

TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1.-31.12.2018  

Ympäristön ja toiminnan kuvaus 

 
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus  
”Satamayhtiö on aktiivinen Rauman sataman kehittäjä ja toimintaedellytysten luoja.” 
 
Toiminta-ajatus korostaa Satamayhtiön roolia satama-alueen infrastruktuurin ja palveluiden 
ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen strategian mukaisesti edellyttää 
Satamayhtiön ja omistajan välillä tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Toiminta-ajatus ohjaa 
Satamayhtiön toimintaa myös vahvasti verkostojohtamiseen. Satamayhtiön toiminnan ja satama-
alueen kehittäminen strategian mukaisesti edellyttää satama-alueen eri toimijoilta jatkuvasti 
kehittyvää yhteistyötä. 
 
Talouden tulevaan kehitykseen vaikuttaa lähiaikoina valmistuvat investoinnit, jotka lisäävät 
satamayhtiön vieraan pääoman määrää. Vuosina 2016-18 toteutetut investoinnit on rahoitettu 
Rauman kaupungilta otetulla lainalla, mikä on kasvattanut yhtiön korkomenoja sekä poistomäärää. 
Vuoden 2018 lopussa lainojen korko (24,2 % käyttökatteesta) oli lähellä lähipiirilainojen 
verovähennyskelpoisuuden ylärajaa (max. 25 %) 
 
 
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa 
 
Kaupunkikonsernissa Rauman Satama Oy edustaa liiketoimintaa, jonka asiakkaina ovat pääasiallisesti 
kansainväliset varustamot, suuret vienti- ja tuontilaivaajat sekä satamassa toimivat yritykset. 
Satamayhtiön toiminta on markkinaehtoista ja jatkuvassa kilpailutilanteessa muiden Suomen 
satamien kanssa. 
Kannattava toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaslähtöisiä investointeja. Tällä 
turvataan omistajalle hyvä tuotto. 
 
 
Toimintaympäristön muutostekijät  
 
Talouden tulevaan kehitykseen vaikuttaa kahden tulevan vuoden merkittävät investoinnit. Vuosina 
2016-18 toteutuneet investoinnit lisäsivät satamayhtiön vieraan pääoman osuutta 32 M€. 
Lainamäärä on otettu Rauman kaupungilta. Lainoista johtuvista korkomenoista sekä poistomäärän 
kasvun takia satamayhtiön tulos painuu lähelle nollaa tai mahdollisesti tappiolliseksi lähivuosina.  
 
Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä 
taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan 
volyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti 
satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia. 
 
 
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet  
Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2018 ovat: 
 

1. Konttiterminaalin laajennushankkeen ja Rauman väylän syvennyshankkeen 
käyttöönotto 

2. Asiakaslähtöisten investointien toteuttaminen 
3. Sataman kunnossapito- ja aluspalvelut tuotetaan siten, että sataman operatiivinen 

toiminta sujuu häiriöttä. 
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta 
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kehityksestä 
Liikevaihtoa kasvatetaan käynnissä olevalla investoinnilla Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitetaan 
pääosin tulorahoituksella. Tarvittaessa lisälainaa otetaan markkinoilta (vielä ei ole lainarahaa tarvittu). 
Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä 
hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään. 
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta 
Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä 
taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan 
volyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti 
satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia. 
 
Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä 
vakuutusmeklarin kanssa. Riskikartoitus on päivitetty alkuvuodesta 2018 ja merkittäviä muutoksia ei ole 
ollut.  
 
Omaisuuden riskienhallintaan kuuluu mm. periaate sijoittaa varoja mahdollisimman pienellä riskillä 
määräaikaistalletuksiin.  
 
Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös Det Norske Veritaksen sertifioima 
organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 
14001(ympäristöjärjestelmä) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä) standardien 
mukaisesti vastaamaan omiin ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin. Sertifioidun järjestelmän 
tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä 
henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja. 

Tunnusluvut 

 
Tunnusluku 

Toteutunut 
2017 

Tavoitetaso 
2018 

Toteutunut  
2018 

Tavoitetaso 
2019 

Tavoitetaso 
2020 

Liikevaihto + muut 
tuotot M€ 11,3 11,8** 11,8 11,9 12,2 

Käyttökate% 54,6 % 52,3 % 52,7 54,2 % 55,2% 

Liikevoitto%* 28,1 % 17,6 % 19,3 19,1 % 21,1% 
Sijoitetun pääoman 
tuotto% 4,1 2,4 2,7 2,6 2,4 

Omavaraisuusaste% 56,0 54,0 56,8 53,4 48,5 
Liikennemäärä Mtn 5,9 5,8 5,8 6,0 6,1 
Kokonaisliikenteen 
markkinaosuus 
Suomessa ilman 
transitoliikennettä 

6,5 % 7,3 % 6,1 % 7,3 % 7,3 % 

Konttiliikenne TEU 278 000 285 000 263 000 290 000 300 000 
Konttiliikenteen 
markkinaosuus 
Suomessa 

17,0 % 16,8 % 16,5 % 16,9 % 17,0 % 

Tuottavuus/tonnia/ 
henkilö 207 207 197 000 209 000 210 000 212 000 

 

  

*Liikevoitto laskee melkoisesti vuoden 2017 jälkeen. Tähän on syynä poistojen kasvu noin 1,2 M € vuodessa, mikä 
johtuu konttiterminaalin laajennushankkeen ja väylän syvennyshankkeen valmistumisesta.  
 
**Vuonna 2018 vuokratulot kasvoivat noin 270 000 euroa konttiterminaalin ja Petäjäksen uusien vuokra-alueiden 
myötä.  
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Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.–
31.12.2018 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Vireän elinkeinoelämän Rauma, Hyvien 
yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma 
Tavoite: ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS, (YRITYSEDELLYTYSTEN TUKEMINEN JA EDISTÄMINEN) 
 
Mittari tai 
indikaattori 

Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin. 

TP 2017 Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-
yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin. 

Tavoite 2018 Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-
yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin 

Tot 2018 
 
 

Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-
yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin 

Mittari tai 
indikaattori 

Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista. 

Tavoite 2018 Syvenevä väylä ja laajeneva konttiterminaali mahdollistavat tehokkuuden ja taloudellisuuden parantumisen 
merikuljetuksissa ja satamatoiminnoissa 

Tot 2018 
 
 

Uusi konttilaituri ja -kenttä on otettu käyttöön, mahdollistaen kontinkäsittelykapasiteetin kasvun. Uuden syvemmän 
väylän myötä aluksia on voitu lastata täyteen syväyden sen nyt salliessa. Operaattorin uusi konttipukkinosturi on otettu 
käyttöön, joka mahdollistaa konttialusten nopeamman lastauksen/purun ja siten edistää tehokkuutta toiminnassa.  

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin 
säännöllisesti. 

Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous 
Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen ja pitkän aikavälin kannattavuuden parantaminen  
Mittari tai 
indikaattori 

Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset sekä 
muut rahavirrat) 

TP 2017 Korot 1 300 000 € Satamayhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€. Kiinteistövero 70 000 € 
Rauman satamaliikelaitoksen yli 5 vuoden vuokrasopimukset jäivät Rauman kaupungin vastattavaksi, näistä 
kaupungille yht. 2,2 M€* / vuosi 

 
Tavoite 2018 Korot 1,5 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,3 M€ **, Rauman satamaliikelaitoksen 

vuokrasopimukset 2,4 M€ 
Tot 2018 
 
 

Korot 1,5 M€, maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen 
vuokrasopimukset 2,2 M€ 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla konttisatamaan ja Petäjäksen kenttiin. 
Investoinnit rahoitetaan pääosin Rauman kaupungin myöntämillä junior ja senior lainoilla. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan 
nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.  
 

 

 

Liikevaihto 1.1.–31.12.2018 11,8 M€ 
Tulos 1.1.–31.12.2018 0,8 M€ 
 

* Satamayhtiön maanvuokra ja kaupungin satamassa olevat muut vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. 
Vuokra muuttuu vuosittain indeksin mukaan. 
** Kiinteistövero nousee konttilaiturin valmistumisen myötä. 
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9.3 Rauman Asunnot Oy 

TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1.-31.12.2018 

Ympäristön ja toiminnan kuvaus 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus  

 
Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hoitaa Rauman kaupungin vuokra-asuntoja. 
Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti ns. sosiaaliset perusteet asuntojen tarjoamisessa ja omistajan 
tuottovaateet jäävät taka-alalle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 
Yhtiö toimii vastuullisesti kaikissa sidosryhmäsuhteissaan ja yhtiön vuokraustoimintaa ohjaa hyvä 
vuokraustapa ja asiakkaita palveleva toimintakulttuuri. 
Yhtiö hallinnoi kokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä 24 rakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 393 
kpl. 
 
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa 
Yhtiön pääfunktio on Rauman kaupungin omistamien vuokra-asuntojen hallinnoiminen 
kiinteistöomaisuuden arvo säilyttäen. Rauman kaupungin oman vuokra-asuntokannan omistamista ja 
tämän toiminnan mahdollistamaa asuntojen suoraa tarjoamista kuntalaisille pidetään tärkeänä osana  
talousalueen toimivia  asuntomarkkinoita. 
 
Asuntotoiminto tekee laajaa yhteistyötä Rauman kaupunkikonsernin eri yksiköiden kanssa.     
 
Toimintaympäristön muutostekijät 
 
Vuokramarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat keskeiset tekijät liiketoiminnassa. Rauman  
vuokramarkkinoiden kehityksessä on Olkiluodon voimalatyömaalla ollut suuri rooli jo noin 10 vuoden 
ajan Tämä on pitänyt kysyntää yllä ja tasannut vuokraustoiminnan riskejä. Kysynnässä tapahtuva 
heikkeneminen, osaltaan Olkiluodostakin johtuva, on riski, johon pitää varautua ja reagoida. 
Vuokra-asuntojen pitää olla hyvässä kunnossa ja täyttää vuokraajien kohonneet odotukset asunnon 
laadun ja varustelutason suhteen. Asuntojen kunnosta huolehtiminen on ykkösprioriteettimme ja 
tämän toiminnan merkitys on ajan myötä pelkästään korostunut.  
Riskinä asuntokannassamme on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja asuntojen 
jääminen tyhjiksi. Tämä näkyy jo tiettyjen talojen pudonneissa käyttöasteissa. Viimeaikainen  
hyvä alueellinen talouskehitys  auttaa pitämään käyttöasteet korkealla.     
 
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet  
 
Yhtiö huolehtii vuokra-asunnoista hyväksyttyjen PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti talouden 
reunaehdot huomioiden. 
Vuokra-asuntojen markkinointia tulee tehostaa eri markkinointikanavia hyödyntäen mm. Rauman 
kaupungin nettisivujen kautta. 
 
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta 
kehityksestä 
Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.12.2018 toteutunut suunnitelmien mukaisesti. 
Talousarvio on pitänyt eikä merkittäviä poikkeamia ole esiintynyt. 
Yhtiön tuleva kehitys on vakaalla pohjalla. 
 
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta 
Riskit on tiedostettu ja niihin on pyritty varautumaan. 
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Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.–
31.12.2018 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 
 
Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat. 
 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2017 TA 2018 TOT  2018 

Tavoite 
2019 

Tavoite 2020 

Käyttöaste 98 96 96 96 96 
Vuokralaisten vaihtuvuus 
keskimäärin  28,8 % alle 20 % 27,7 % alle 20 % alle 20 % 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla. 
 

 

Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous  
 
Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden parantaminen 
vuosittain 
 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2017 Tavoite 2018 

TOT 2018 Tavoite  
2019 

Tavoite  
2020 

Kiinteistöjen hoitokustannusten 
kehitys – vuokrat kattavat 
ylläpito- ja pääomakustannukset 

kattavat tavoite 
täyttyy 

 
kattavat 

 
tavoite 
täyttyy 

 
tavoite 
täyttyy 

Investointien 
rahoittamissuunnitelman 
toteuttaminen (investointien 
rahoittaminen ilman kaupungin 
pääomarahoitustarvetta)  

Monnankatu 16:n 
peruskorjausin-
vestointi 
valmistunut 
06/2017. 
Huoneistojen 
vuokraus alkanut 
toukokuun alusta ja 
käyttöaste 05-12 on 
98,5 %. Rahoitus 1,7 
M€ pankkilainalla. 

Ei isoja  inves-
tointeja. 
 

Ei isoja inves- 
tointeja, ei 
uusia lainojen 
nostoja eikä 
kaupungin 
takaustar-
peitakaan. 

Ei isoja  inves-
tointeja. 
 

 Rauman Asunnot 
Oy:n Merirau-
mantien 
peruskorjaus? 
Kustan- 
nusarvio on 
avoinna. 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvä talousseuranta ja –kuri.  
 

 

Liikevaihto 1.1.–31.12.2018  M€ 2,5 
Tulos 1.1.–31.12.2018  M€ 0,1 
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9.4 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy 

TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1.–31.12.2018 

Ympäristön ja toiminnan kuvaus 
 
 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus  
 
Yhtiön liiketoiminnallisena toiminta-ajatuksena on hallinnoida, koordinoida ja kehittää Seaside Industry 
Park Rauma –teollisuuspuistokonseptia. RMTK vuokraa tiloja ja laitteita, huolehtii niiden kunnossapidosta 
sekä järjestää puiston tarvitsemia yhteisiä palveluja. 
 
Rauman kaupunki on ostanut Rauman telakka-alueen STX Finland Oy:ltä. Alueelle on tarkoitus kehittää 
Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toiminnan käynnistämiseksi.  
Tässä tarkoituksessa telakka-alue luovutetaan RMTK:lle käytettäväksi Seaside Industry Park 
teollisuuspuistoalueen toimintaan siten, että RMTK:n tehtävänä on hankkia Seaside Industry Parkiin 
vuokralaisia ja edelleen-/alivuokrata kohdetta näille käyttäjille meri-, konepaja- ym. teollisuuden 
aikaansaamiseksi Rauman telakan entisiin tiloihin ja huolehtia alueen infrastuktuurista ja tarpeelliseksi 
katsomassaan laajuudessa alueen yhteisten palveluiden, kuten porttivartioinnin jne. hoitamisesta. 
 
RMTK omistaa Rauman kaupungin apporttina yhtiöön sijoittaman Materiaalikeskus- rakennuksen sekä 
Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä 13.12.2018 ostetut Martinmäen rakennukset. RMTK hallinnoi kaikkea 
muuta telakka-alueella olevaa Rauman kaupungin omistamaa omaisuutta.  
 
 
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa 
 
RMTK:n rooli Seaside-kokonaisuudessa on hallinnoida, koordinoida ja kehittää puiston toimintaa 
seuraavien ydintehtävien kautta:  
Vuokrata yrityksille Seasiden liiketiloja ja laitteita  
Ylläpitää ja kehittää Seasiden tiloja ja laitekantaa  
Ylläpitää ja kehittää Seasiden keskitettyjä palveluja  
Määritellä Seasiden yhteiset pelisäännöt/toimintatavat  
Vastata Seasiden-konseptin kehittämisestä  
Käynnistää Seasiden sisäisen yhteistyön malli ja vastata sen toiminnasta  
Vastata osaltaan Seaside-kokonaisuuden markkinoinnista  
Vastata alueen yleisestä turvallisuudesta ja ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta. 
 
RMTK toimii yhteistyössä mm: 

- kaupunkikehityspalvelut: Seasiden ja siellä toimivien yritysten kehittäminen 
- tekninen toimiala: Seasiden infraverkostojen ja rakennusten peruskorjaus 
- Rauman Oppilaitoskiinteistöt: Winnovan Martinmäen tilakysymykset 
- Rauman Energia: Seasiden sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen 

 
Toimintaympäristön muutostekijät 
 
RMTK:n hallinnoimia ja vuokrattavissa olevia tiloja on 55.000m2 ja tavoiteltu vuokrausaste on 85 %. 
 
Yhtiön 2018 vuokratuloista 82 % tuli RMCn ja Rolls-Roycen vuokraamista tiloista ja palveluista, molemmat 
yhtiöt toimivat varsin herkillä ja muutosvaiheessa olevilla toimialoilla.  
 
RMC:n tilauskannan kehittyminen odotetusti (LV2020 hanke) sitoo tuotantotilat pitkäaikaisesti RMC:n 
käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta 
liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi hankittiin Martinmäen konepaja. 
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Odotettavissa olevaan toimistotilojen lisääntyvään kysyntään pyritään vastaamaan ennakoivalla 
toimistotilojen peruskunnostuksilla. 
 
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet  
 
Strategiset tavoitteet 2019—2021 
Mahdollisuudet tehdä alueen kehittämisen edellyttämät uudis- ja korjausrakentamis-investoinnit sekä 
muut infra-investoinnit  
Vuokralaisten määrää kasvatetaan ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan. 
 
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta 
kehityksestä 
 
RMTK päätti hankkia 1.000.000€ tililimiitin kassan vahvistamiseksi.  
 
Rauman Energia Oy:n kanssa sovittiin aurinkovoimalan rakentamisesta lohkotehtaan katolle PPA mallilla, 
tässä yhteydessä totutetun kattoremontin rahoittamiseksi RMTK lainasi REO:lta 280.000€, korko 2% ja 
takaisinmaksuaika 4v. 
 
Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä ostettiin 13.12.2018 Martinmäen rakennukset ja vuokraoikeus, 
kauppahinta 120.000€. 
 
RMTK:n 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 4,6M€ ja tulos positiivinen.  
 
LV2020 hankkeen lopullista rakentamissopimusta odotetaan kevään 2019 aikana ja hankkeen 
toteuttamiseksi tarvittavia toimitilaratkaisuja on suunniteltu. RMTK:n toteutettavaksi on suunniteltu 
lohkotehtaan S-hallin laajennus. Rahoitus ja sopimusneuvottelut on tarkoitus saada päätökseen kevään 
2019 aikana laivanrakennussopimuksen yhteydessä. 
 
RMC:n tilauskannan kehittyminen odotetusti (LV2020 hanke) sitoo tuotantotilat pitkäaikaisesti RMC:n 
käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta. Odotettavissa olevaan toimistotilojen lisääntyvään kysyntään 
pyritään vastaamaan ennakoivalla toimistotilojen peruskunnostuksilla. Lisäksi suunniteltu S-hallin 
laajennus on RMTK:lle haastava investointi (arviolta 15M€) ja rahoituksen järjestämiseksi on suunniteltu 
lohkotehtaan siirtoa apporttina RMTK:lle. Em. muutokset vaikuttavat olennaisesti RMTK:n talouteen 
pitkäaikaisesti.  
 
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta 
 
RMTK Oy on luonut käyttöönsä ympäristö- ja turvallisuusriskienhallinnan työkaluja, muun muassa 
pelastussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja riskienarviointimallin.  

- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja 
kuntokartoituksilla. Rolls-Roycen tuotantolaitoksen investoinnit ovat valmistuneet 2018 ja siten 
myös RMTK:n osalta investoinnin sisältämät infrauudistukset valmistuivat. 2018 toteutettiin 
Martinmäen konepajan kuntokartoitus.  

- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. 2018 ei 
jäänyt epävarmoja myyntisaamisia.  

- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.  
- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.  
- SeeSafe toimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa. Toimikunnan kokouksissa vuonna 2018 

käsiteltiin 6 tapaturmaa ja 7 läheltä-piti-tilannetta. 
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Tunnusluvut  

 
Tunnusluku 

Toteutunut 
2016 

Toteutunut 
2017 

Tavoitetaso 
2018 

TOT  
2018 

Tavoitetaso 
2019 

Tavoitetaso 
2020 

Liikevaihto € 4,6M€ 6,2 M€ 4,6 M€ 5,4 M€ 4,6 M€ 4,6 M€ 
Liikevoitto 55.108€ 229.248 € 100.000 43.714 150.000 150.000 

 

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.–
31.12.2018 

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Hyvien yhteyksien Rauma 
Tavoite: ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS, YRITYSTEN SIJOITTUMINEN ALUEELLE  
 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2017 

Tavoite 
2018 TOT 2018 

Tavoite  
2019 

Tavoite  
2020 

Alueella toimivien yritysten määrä 33 n. 30 32 n. 30 n. 30 
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-
alueiden käyttöaste 94 > 85% 86 >85% >85% 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
- Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua jotta pysyvät alueella. 
- Ylläpidetään myyntiä yhdessä vuokralaisten kanssa niin että vuokrausaste pysyy >85 %. 
- Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit jolloin vuokrattavien neliöiden määrä kasvaa. 

 
 

Rauma Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma 
Tavoite: YHTIÖN TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA SAAVUTETUT TULOKSET 
 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2017 

Tavoite 
2018 TOT 2018 

Tavoite  
2019 

Tavoite  
2020 

Alueella olevien vuokralaisten 
(Seaside Industry Park) työpaikkojen 
määrä  
*) RR ja RMC  muuttuneet tilanteet.  

700 500*) 500 700 700 

Yhtiön uusi tapa tukea yritysten 
kasvun mahdollistamista  

kts. alla 
oleva 

taulukko 
kts alla 

kts. alla oleva 
taulukko 

kts. alla 
oleva 
taulukko 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
- Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua jotta pysyvät alueella. 
- Toimitaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 
- Ylläpidetään myyntiä yhdessä vuokralaisten kanssa niin että vuokrausaste pysyy yli 80%. 
- Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit jolloin vuokrattavien neliöiden määrä kasvaa. 

 
 

Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous. 
Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden 
parantaminen vuosittain 
 
Mittari tai indikaattori 
 

TP 
2017 

Tavoite 
2018 

TOT  
2018 

Tavoite 2019 Tavoite 2020 

Rauman kaupungille maksettava 
vuokra 115.348 181.000€ 193.624€ 181.000€ 181.000€ 

Yhtiön liikevaihto  6,2 M€ 4,6 M€ 5,4 M€ 4,6 M€ 4,6 M€ 
Ennakoivat huolto- ja 
korjausinvestointien määrä  2.127.730 € väh. 0,7 M€ 1.658.884€ väh. 0,7 M€ väh. 0,7 M€ 

159



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 
9 Tytäryhteisöjen tavoitteet 
 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
- Toteutetaan kunnossapidon PTS:n mukaiset investoinnit, jotka tähtäävät kiinteistöjen energiatehokkuuden 

parantamiseen ja siten käyttökustannusten alenemiseen. 
- Kehitetään ennakoivan huollon ja korjausinvestointien hallintaa yhdessä Sataservicen kanssa.  
- Ylläpidetään myyntiä yhdessä vuokralaisten kanssa niin että vuokrausaste pysyy yli 85 %. 
- Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit jolloin vuokrattavien neliöiden määrä kasvaa. 

 
 

Liikevaihto 1.1.–31.12.2018 5,4 M€ 
Tulos 1.1.–31.12.2018 0,04 M€ 
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9.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy 

TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1.-31.12.2018 

Rauman kaupungin talousarviossa 2018 ei ole asetettu yhtiölle valtuustoon nähden sitovia tavoitteitta. 

Ympäristön ja toiminnan kuvaus 

 
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus  
Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen sekä vuokraus ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on 
tarjota oppilaitoskäyttöön soveltuvia toimitiloja Raumalla toimiville oppilaitoksille.  
 
Yhtiön päävuokralaisina ovat Winnova ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu.  
 
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa 
Yhtiön roolina on eriyttää merkittävä, käytännössä ulkopuolisille vuokrattu kiinteistökokonaisuus 
omaksi yksikökseen, erilleen kaupungin omasta kiinteistökannasta, tuotto- ja kuluseurannan 
helpottamiseksi.  
 
Yhtiön hallinto järjestetään tilapalveluiden kautta. 
 
Yhtiön vuokralaiset ovat osin Rauman kaupungin omistamia yhtiöitä tai kaupungin omia toimialoja. 
 
Toimintaympäristön muutostekijät 
Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat muutokset koulutuspolitiikassa (mm. ammatillisen 
koulutuksen reformi) vaikuttavat merkittävällä tavalla oppilaitosten tulotasoon ja tätä kautta niiden 
toimintaedellytyksiin. Toimitilojen supistamista on tehty jo vuosia ja se tulee todennäköisesti jatkumaan 
myös lähivuosina.  
 
Joulukuussa 2018 yhtiö myi Suojantie 6:ssa sijaitsevat kolme rakennusta Rauman 
Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle. Kolmesta rakennuksesta ainut käytöstä ollut, oli jo valmiiksi RMTK:lle 
vuokrattuna ja muut rakennukset valitettavan huonokuntoisia.  
 
Toiminnan toteutuminen 1-12 kk 2018  
Alkuvuoden 2018 aikana Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy uusi vuokrasopimukset Winnovan kanssa, 
ammatillisen opetuksen tultua arvonlisäverovelvollisuuden piiriin.  
 
Kunnossapidon osalta vuoden aikana on tehty kunnossapitotoimenpiteitä, mm. Satamakatu 19 B-osan 
katon korjaus ja Satamakatu 26 keittiön koneiden uusiminen.  
 
Lisäksi on valmisteltu tulevia remontteja ja peruskorjauksia mm.: 

- Suojantie 2 ”Merikoulun portaiden” uusiminen kesällä 2019 
- Satamakatu 19 A,B,D ja Suojantie 2 C peruskorjaushankkeen hankesuunnittelun valmistelu 
- Satamakatu 26 keittiöremontin loppuun saattaminen kesällä 2019 

Lisäksi vuoden 2019 suunnitelmissa on purkaa Suojantie 2:ssa sijaitseva vanha käytöstä poistettu 
asuinrakennus.  
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta 
kehityksestä 
Kevään aikana kilpailutettiin yhtiön taloushallinto ja se ulkoistettiin kesän aikana.  
 
Yhtiön maksuvalmius ja kannattavuus on kohtuullisella tasolla. Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 
232.338,32 € hoitokatetta.  
 
Poistojen (1,1 M€) ja Suojantie 6:n 264.671,29 €:n alaskirjauksen johdosta yhtiön tulos painui kuitenkin 
903.688,07 € tappiolle. Tappio on käytettävissä puskurina tulevia tuloveroriskejä hallittaessa.  
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit 
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9 Tytäryhteisöjen tavoitteet 
 

Yhtiön merkittävimmät riskit kohdistuvat yhtiön pääomaisuuteen, eli kiinteistöihin. Yhtiön kaikki tuotot 
ovat vuokratuottoja tai niihin verrannollisia käyttökorvauksia ja yhtiön asiakaskanta on suppea, sillä 
vuokralaisia on käytännössä vain kaksi. Merkittävimmät uhkat ovat kiinteistöjen jääminen tyhjilleen tai 
niiden kunnon heikkeneminen. 
 
Kiinteistöriskit hallitaan oikeasisältöisellä vakuuttamisella, aktiivisella kunnossapidolla sekä 
peruskorjauksiin ja –parannuksiin myötämielisesti suhtautumalla. Vakuutuksilla voidaan estää 
yllättävien kulujen syntymistä, kunnossapidolla voidaan hillitä kiinteistöjen kulumista ja 
peruskorjauksilla pidetään rakennukset hyvässä kunnossa. 
 
Vuokrausriskejä torjutaan aktiivisella yhteistyöllä vuokralaisten kanssa. Yhtiön toiminnan ollessa lähes 
omakustanneperiaatteista, on vuokralaisella mahdollisuus vaikuttaa omiin kustannuksiinsa sekä tilojen 
toiminnallisuuteen, paremmin kuin mahdollisissa muissa vuokrasuhteissa.  
 
Yhtiön rekisterit ylläpidetään kirjanpitotoimistossa, jonka kanssa on rekisterinhoidosta kirjallinen 
sopimus. Yhtiön tietojärjestelmät ovat suojattuja, ja niiden ylläpidosta vastaa niin ikään 
sopimusvelvoitteella kirjanpitotoimisto.  

 

Liikevaihto 1.1.–31.12.2018 1,4 M€ 
Tulos 1.1.–31.12.2018 - 0,9 M€ 
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Liite Yksityiskohtainen selvitys tutkimus – ja kehitystoiminnan laajuudesta 
 

Kaupungin hallintokunnilta pyydetään arviota kaupungin kannalta merkittävistä 
kehittämishankkeista. Hallintokuntien antamien selvitysten perusteella kaupungin kannalta 
merkittävimmiksi arvioidaan yli 10.000 € tutkimus- ja kehittämishankkeet 

Yhteenveto 

 TP 2017 TP 2018 
Yhteensä   
Toimintatuotot 1 368 563,87 1 120 017,61 
Toimintakulut -2 171 319,57 -2 170 750,41 
Toimintakate -802 755,70 -1 050 732,80 
Konsernihallinto   
Toimintatuotot 2 980,00 53 427,24 
Toimintakulut -422 023,66 -547 140,01 
Toimintakate -419 043,66 -493 712,77 
Sivistysvaliokunta   
Toimintatuotot  141 940,24 
Toimintakulut -287 022,85 -566 150,96 
Toimintakate -287 022,85 -424 210,72 
Ulkopuolista rahoitusta  saavat projektit   
Toimintatuotot 1 365 583,87 924 650,13 
Toimintakulut -1 462 273,06 -1 057 459,44 
Toimintakate -96 689,19 -132 809,31 
 
Konsernihallinto 
 
  TP 2017 TP 2018 
 Konsernihallinto   
 Toimintatuotot 2 980 53 427,24 
 Toimintakulut -422 023,66 -547 140,01 
 Toimintakate -419 043,66 -493 712,77 
500001 Ravakka (LOISTO-ohjelma) -42 000 -47 250 
 Toimintakulut -42 000 -47 250 
 Toimintakate -42 000 -47 250 
500002 Kaupallisen keskustan kehittäm -28 400 -28 400 
 Toimintakulut -28 400 -28 400 
 Toimintakate -28 400 -28 400 
500014 TTYn elektr/hydraul Rn yksiköt -60 000  
 Toimintakulut -60 000  
 Toimintakate -60 000  
500030 ROKL-yhteistyö -30 000 -30 000 
 Toimintakulut -30 000 -30 000 
 Toimintakate -30 000 -30 000 
500038 Pyhäjärvi-Instituutti -32 000 -32 000 
 Toimintakulut -32 000 -32 000 
 Toimintakate -32 000 -32 000 
500049 MKK (Merenkulun koul ja tutkim -30 000 -30 000 
 Toimintakulut -30 000 -30 000 
 Toimintakate -30 000 -30 000 
500050 Vesi-Instituutti -2 500  
 Toimintakulut -2 500  
 Toimintakate -2 500  
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  TP 2017 TP 2018 
500139 ROKL, opiskelijajärjestöyhteis -10 000 -11 000 
 Toimintakulut -10 000 -11 000 
 Toimintakate -10 000 -11 000 
500141 Omistajanvaihdos, Satakn yritt -10 625 -10 577 
 Toimintakulut -10 625 -10 577 
 Toimintakate -10 625 -10 577 
500159 Turku Future Technologies -30 000 -30 000 
 Toimintakulut -30 000 -30 000 
 Toimintakate -30 000 -30 000 
500167 Selkämeren/Pyhäjärven kalatalo -10 497 -10 497 
 Toimintakulut -10 497 -10 497 
 Toimintakate -10 497 -10 497 
500170 HINKU ja julkiset hankinnat -16 499,88 -8 329,89 
 Toimintakulut -16 499,88 -8 329,89 
 Toimintakate -16 499,88 -8 329,89 
500171 Loura-hankeyhteistyö -37 150 -30 310 
 Toimintakulut -37 150 -30 310 
 Toimintakate -37 150 -30 310 
500181 Satahima-kohti hiilineutraalia -10 300  
 Toimintakulut -10 300  
 Toimintakate -10 300  
500203 Kesäteekkari kampanja -10 300,21 -15 214,41 
 Toimintakulut -10 300,21 -15 214,41 
 Toimintakate -10 300,21 -15 214,41 
500204 Yritysneuvonta hanke -38 771,57 -51 625,54 
 Toimintatuotot 2 980  
 Toimintakulut -41 751,57 -51 625,54 
 Toimintakate -38 771,57 -51 625,54 
500207 Eurajoen vesistöohjelma -20 000 -20 000 
 Toimintakulut -20 000 -20 000 
 Toimintakate -20 000 -20 000 
500214 Rn kaupallisen vetovoiman kehi  -12 648,90 
 Toimintakulut  -12 648,90 
 Toimintakate  -12 648,90 
500215 Rn kgin hanketoiminnan ja raho  -38 860,86 
 Toimintakulut  -38 860,86 
 Toimintakate  -38 860,86 
500217 Jätevirroista arvonnousua Sata  -16 999,17 
 Toimintatuotot  53 427,24 
 Toimintakulut  -70 426,41 
 Toimintakate  -16 999,17 
500218 Ilmastoviisas Satakunta - ILSA  -5 000 
 Toimintakulut  -5 000 
 Toimintakate  -5 000 
500219 Töihin tänne -kampanja  -15 000 
 Toimintakulut  -15 000 
 Toimintakate  -15 000 
500220 Varhaiskasvatuksen professuuri  -50 000 
 Toimintakulut  -50 000 
 Toimintakate  -50 000 
 
TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 
TTY:n Rauman tutkimusyksikköjen vuosien 2015—2017 hankkeena on Mekatroniikan 
tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Tampereen 
teknillisen yliopiston läsnäoloa Raumalla, toteuttaa tarvekartoituksen perusteella valitut 
tutkimusyhteistyöpilotit, tehdä ehdotus meriteknisen tutkimusyhteistyön toimintamalliksi Raumalla, 
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täsmentää Seaside- teollisuuspuiston yritysten sekä muiden Rauman seudun teknologiayritysten 
tarvitsemat TKI-palvelut sekä selvittää tutkimuskeskittymän tutkimusympäristölle asettamat 
vaatimukset ja mm. nykyisten Raumalla olevien tilojen yhteiskäytön mahdollisuudet.  

Vuoden 2015 aikana kartoitettiin a) Rauman seudun merkittävien teknologiayritysten TKI-tarpeita eri 
teknologioittain ja tutkimusalueittain, b) yritysten TKI-toiminnan laajuutta ja luonnetta yleensä, c) 
yritysten uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -tarpeita TTY:n eri laitosten kanssa, d) yritysten välisen 
yhteistyön kehittämistarpeita sekä e) yritysten ja TTY:n laitosten näkemyksiä siitä, millä mallilla TTY:n 
Rauman toimintoja voisi jatkossa kehittää. Niin ikään on valmisteltu yrityscasena pilotoitavaa 
matalan kynnyksen yhteistyö- ja sparrausmallia.  

Vuoden 2016 alkupuoliskolla METURA-hankkeessa on a) tehty yhteenveto yrityskartoituksen 
tuloksista ja jatkettu tutkimusyhteistyön mallinnusta, b) aloitettu matalan kynnyksen yhteistyö- ja 
sparrausmallin mukainen yhteistyö Satatuote Oy:n kanssa älykkäät pakkaukset TKI-yhteistyön 
demonstroimiseksi, c) aloitettu yhteistyö muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa. Yhteistyötä on 
tehty ja tullaan tekemään erityisesti TFT:n (Turku Future Technologies) ja SEC (Satakunta Engineering 
Center) hankkeiden kanssa. Toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
myös tutkimusyhteistyön mallinnukseen. TTY:n rakenneuudistuksessa organisaatiosta poistetaan 
vuoden 2017 alussa yksi porras, jonka jälkeen TTY:llä ei ole enää laitoksia vaan tutkimus- ja opetus 
organisoidaan neljään tiedekuntaan sekä Tampereen yliopiston kanssa yhteiseen BioMediTech-
yksikköön. 

Vuoden 2016 aikana tehtyä METURA tutkimusyhteistyön mallinnusta ei ole vielä saatu vietyä 
loppuun, koska sekä TTY:n että yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut jatkuvasti merkittäviä 
muutoksia: organisaatioita uudistetaan, TKI-henkilöstöä vaihdetaan ja toimintaa tehostetaan. Myös 
julkinen rahoitus on vähentynyt eikä käytettävissä ole Tekesin EAKR-perusteista TKI-rahoitusta kuten 
TTY:n Rauman yksiköiden alkuaikoina. Tämän seurauksena isommat hankkeet ovat TTY:n 
emopaikkojen vetämiä, vaikka yhteistyökumppanina olisikin Raumalla toimivat yritykset.  

Yrityksissä on kokeelliseen testaamiseen ja mallinukseen liittyviä asiantuntija- ja kehittämistarpeita, 
mutta viimeaikojen trendinä on ollut, että testit tehdään mahdollisimman pitkälti omin voimin ja 
yritysten omissa tiloissa. TTYn hydrauliikan koelaboratoriolle ei ole Raumalla tällä hetkellä riittävästi 
kysyntää, jotta sen toimintaa voitaisiin nykyisellään jatkaa. TTYn Rauman toimintojen 
jatkoedellytyksiä ja tarvetta pyritään selvittämään uuden emoyliopiston resuseihin vahvasti 
tukeutuvan mallin pohjalta. Tähän tähtäävä TTYn tutkimusta esittelevä Rauman seudun yrityksille 
suunnattu workshop on suunniteltu järjestettävän METURA-hankkeen puitteissa alkuvuonna 2017. 
Workshopin yhtenä tavoitteen on myös uuden METURA-tutkimusyhteistyöpilotin käynnistäminen. 

Älykkäät pakkaukset TKI-yhteistyön demonstroimiseksi ja Rfid-tunnistamiseen liittyvä pilotin 
ensimmäinen vaihe on edennyt ja toteutuu suunnitellusti. Tutkimuksellisesti kiinnostavampi toinen 
vaihe jää kuitenkin toteutumatta, koska loppukäyttäjällä saksalaisella lääkealan yrityksellä ei tässä 
vaiheessa ole riittävää valmiutta järjestelmän kehittämiseen. 

Vuoden 2017 alkupuolella järjestettiin TTY:n tutkimusseminaari Raumalla, joka osoittautui 
tarpeelliseksi ja se onnistui hyvin. Seminaariin osallistui 29 henkilöä, joista 13 oli yritysten edustajia. 
Kirjallisia palautteita saatiin kaikkiaan 7 ja lisäksii useat osallistujat kommentoivat seminaaria 
suullisesti. Kaikki palautteet olivat hyvin myönteisiä ja vastaavia seminaareja toivottiin pidettävän 
myös jatkossa vuosittain. Seminaarin aiheista kolloidisten suspensioiden online analysointi herätti 
eniten mielenkiintoa. Tämä liittyy vahvasti Rauman alueen vesiosaamiseen. Kevään 2017 aikana 
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valmisteltiin ja päästiin aloittamaan METURA hankkeen puitteissa toteuttava demonstraatio ja 
yhteistyö SAMKin Vesi-Instituutti WANDERin kanssa.  

Matalan kynnyksen sparrausta testattiin Rolls-Roycen kanssa vintturien paineiskuihin liittyen. 
Sparrausmallin demonstroimiseksi ongelmaa tarkasteltiin METURAn puitteissa TTY:n tutkijoiden 
toimesta. Tehty analyysi vahvisti Rolls-Roycen omat päätelmät ja tehdyt toimenpiteet oikeiksi, mutta 
se osoitti lisäksi myös tarpeen asian tarkempaan tutkimiseen jatkossa. 

Vuoden 2017 aikana on valmisteltu myös raskaan sähkökäytön kokeellisen tutkimuksen 
demonstraatiota yhteistyössä BMH:n kanssa, jossa varsinainen tutkimus toteutettiin TTY:llä omana 
projektina. METURAn puitteissa tarkastellaan projektin toteutumista yleisellä tasolla. Sähkökäytön 
koejärjestelyt ja tutkimuksellinen osuus valmistuivat vuoden 2017 lopussa ja tulosten raportointi 
tehdään vuoden 2018 puolella. 

Rfid-tunnistamisen älykkäät pakkaukset demonstraation (Satatuote) ensimmäisessä vaiheessa 
tutkittiin ja testattiin RFID: n käyttöön sopivia menetelmiä. Sopivia, mahdollisesti myös käytännössä 
sovellettavia, ratkaisuita löydettiin ja lisätutkimuksia pidettiin perusteltuna. Tutkimuksen seuraavat 
vaiheet liittyvät tunnisteiden tunnistusominaisuuksiin sekä lämpömuovauspakkauksen 
ympäristöolosuhteiden mallinnukseen sen elinkaaren aikana.  

Rfid-tekniikan mahdollisuuksia demonstroitiin vuoden 2017 aikana myös Parocin sovelluksessa, jossa 
testattiin ja selvitettiin mahdollisuutta seurata kivivilla-paketin kosteutta passiivisella RFID-
anturitekniikalla. 

METURA hankkeen toteutus on ollut myöhässä, koska demonstraatioiden käynnistämiseen ja 
toteutukseen on mennyt suunniteltua enemmän aikaa. Viivettä aiheutti myös se, että joidenkin 
demonstraatioiden kokeellinen tutkimus toteutettiin ensin omana erillisenä hankkeena, ja METURAn 
puitteissa analysoidaan ja raportoidaan yhteistyön ja demonstraation onnistuminen yleisellä tasolla 
vasta tämän jälkeen. Demonstraatioiden tulosten analysointiin ja raportointiin haetaan ja saatiin 
lisäaikaa 30.4.2018 saakka. 

Kevään 2018 aikana keskityttiin vielä käynnissä olleiden demonstraatioiden toetutukseen sekä 
hankkeen raportointiin ja tiedotukseen. 

Demonstraatioihin liittyvät toimenpiteet ja tehtäviä olivat: 

• RFID-teknologian demonstraatiota Satatuotteen kanssa jatketaan ja tutkitaan mahdollisten 
tunnisteiden soveltuvuus lämpömuovauspakkausten ympäristöolosuhteiden tutkimisessa ja 
mallintamisessa niiden elinkaaren aikana. 

• Raskaan koneenrakennuksen sähkökäytön kokeellisen tutkimuksen demonstraation 
yhteenveto ja arviointi tehdään yhteistyössä projektiin osallistuneiden tahojen kanssa. 

Raportointi ja tiedotus: 

• Loppuraportti tehtiin EURA 2014 järjestelmän edellyttämällä tavalla, josta se on 
löydettävissä. 

• Hanketuloskortti päivitettiin 
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/mekatroniikan-tutkimusverkoston-
kehittaminen-raumalla-metura/ 

• Sisältöraportti ja tiedotus toteutettiin Satakuntaliiton TKI-foorumissa 20.4.2018, johon 
valmisteltiin kattava esitys hankkeesta.  
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Kehitetty TKI-yhteistyön malli matalan kynnyksen sparraus oli toimiva ja mallin käyttöä testanneet 
demonstraatiot saivat myönteistä palautetta sekä yritysten että yliopiston edustajien taholta. 
Hankkeen toimintaa arvioitiin ohjausryhmän sekä demonstraatioihin osallistuneiden yritysten 
toimesta. Satakuntaliiton ja Rauman kaupungin näkökulmasta matalan kynnyksen sparrausmalli ja 
demot olivat toimivia ja hyödyttivät alueen TKI-toimintaa. TTY:n laboratorioiden toiminta Raumalla 
lopetettiin, joten hankkeen tavoitteeksi asetettu TTY:n yksiköiden toiminnan vakauttaminen 
Raumalla ei toteutunut. Toisaalta yritysten näkökulmasta tärkeintä on toimiva kontaktipinta ei 
niinkään se missä laboratorio fyysisesti sijaitsee. Yritykset arvostivat sitä, että matalan kynnyksen 
sparrausmallin mukaisesti yliopistolla oltiin aktiivisesti ja aidosti kiinnostuneita yritysten aidoista ja 
todellisista tarpeista. Tehtyjen toimenpiteiden arviointi ja kriittinen keskustelu puolin ja toisin oli 
toimivaa ja hyödytti eri osapuolia. 

OKL, Rauma –yhteistyö  
Rauman kaupungin ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen välisen 
rahoitussopimuksen 17-19 mukaan Rauman kaupungin tuki käytetään ensisijaisesti sellaisten 
hankkeiden omarahoitusosuuksiin, jotka palvelevat niin Rauman kaupungin strategisia tavoitteita 
kuin Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Rauman ja Sat@opin kehittämistä. Toissijaisesti 
määräraha voidaan suunnata Sat@opin / opettajankoulutuksen, Rauman toiminnan 
kehittämiskulujen kattamiseen.  Sopimuskaudella 2017—2019 yleistavoitteena on Turun yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen toiminnan kehittämiskulujen kattamiseen.  

Rauman kampus on parantanut näkyvyyttään hankkimalla monipuolista raumalaisen designerin 
suunnittelemaa markkinointimateriaalia, jota on jaettu runsaasti opiskelijoille, henkilöstölle ja 
etenkin yhteiskumppaneille. Määrärahaa on käytetty seudun strategisia tavoitteita tukevan (Future 
teaching), kansainvälisten tutkimushankkeiden Digi Youth  (vastuullinen johtaja yliopistotutkija Jaana 
Lepistö) ja LivHeri hankkeen (vastuullinen johtaja yliopistotutkija Päivi Granö) omarahoitusosuuksien 
osittaiseen kattamisen.  
  
Määrärahaa on käytetty vuonna 2018 myös yksikön kansainvälistymisen edistämiseen. 
Opettajankoulutuslaitoksen toteuttama kansainvälinen Bachelor of Arts (Education) koulutus alkoi 
2017. Sopimus solmittiin Namibialainen NSFAF -säätiön kanssa, jossa sovittiin kandidaattitasoisen 
opettajankoulutuksen toteuttamisesta 25 opiskelijalle. Koulutus käynnistyi alkuvuonna 2017 ja 
kestää yhteensä kolme vuotta. 
 
Pyhäjärvi-instituutti  
Rauman kaupungin ja Pyhäjärvi-instituutin rahoitussopimuksen 2017‒2019 mukaan Rauman 
kaupungin rahoitusosuutta voidaan käyttää Pyhäjärvi-instituutin toteuttamaan tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan, jonka tavoitteena on Rauman seudun elintarvikealan yritysten 
toimintaedellytysten kehittäminen, Rauman seudun vesiensuojelun kehittäminen sekä Rauman 
seudun bio- ja kiertotalouden edistäminen. 
 
Vuoden 2018 aikana Pyhäjärvi-instituutissa on ollut käynnissä useita hankkeita, joiden toiminta ja 
tavoitteet kytkeytyvät Rauman seutuun rahoitussopimuksen määrittelemällä tavalla. Rauman 
kaupungin rahoitusosuutta on käytetty Pyhäjärvi-instituutin käynnissä olevien hankkeiden 
omarahoitusosuutena sekä uusien hankkeiden suunnitteluun. Osalle listatuista Rauman seutuun 
kytkeytyvistä hankkeista on myönnetty 100 % rahoitus, joten niihin ei tulla tarvitsemaan 
omarahoitusta.  
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Muuttuvat viljelymenetelmät -hankkeessa (Manner-Suomen maaseutuohjelma) Pyhäjärvi-instituutti 
on päätoteuttajana. Hankkeessa tavoitteena on löytää vihannesviljelyssä korvaavia menetelmiä 
torjunta-aineiden käytölle sekä parantaa maaperän kuntoa. Hankkeessa toteutettiin kasvukaudella 
2018 toteutettu viljelykokeita uusien menetelmien kehittämiseksi Eurajoen vesistöalueella 
sijaitsevilla vihannestiloilla erityisesti teollisuuden tarvitsemien luomuraaka-aineiden osalta. 
Hankkeen tuloksena Rauman seudun kestävän vihannesviljelyn osaaminen ja laatu paranevat, 
torjunta-ainejäämät vähenevät ja ympäristökuormitus laskee.  
Vuonna 2016 alkanut ”Tiedolla ja osaamisella kasvuun” -hanke, joka toteutetaan Satakunnan, 
Varsinais-Suomen, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan alueilla, tarjosi Satakunnan 
elintarvikealan pk-yrityksille mahdollisuutta osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen 
päätavoite on pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten osaamisen lisääminen, yhteistyöhön 
kannustaminen ja koko toimialan kasvun mahdollistaminen. Toimenpiteet kattavat mm. alaan 
liittyviä infopäiviä, netti-infoja, käytännön osaamisen lisäämiseen tähtääviä teemapäiviä, pilotointeja 
sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia ammattimatkoja. Hanke pohjautuu alueen yrittäjiltä saatuihin 
palautteisiin ja toiveisiin. Hankkeen toteuttajina on Pyhäjärvi-instituutin lisäksi Turun yliopiston 
Brahea-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ahlmanin koulun Säätiö. Hanke päättyy keväällä 
2019. 
 
”Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa (BIORAKI)” -hanke 
käynnistyi syksyllä 2016. Hankkeen päätavoitteena on suunnitella Satakuntaan kansallisesti 
monistettavissa oleva biokaasulaitosmädätteen kiertologistiikkamalli, jossa huomioidaan mädätteen 
tai siitä valmistetun lannoitetuotteen ravinnesisältö, lähialueen peltojen ravinnetarve, 
vesistövalumat, kuljetusmatkat, mädätteen levitys, viljelijöiden vaatimukset mädätteen 
ominaisuuksien suhteen ja viljelykierto. Kiertologistiikkamallia suunnitellaan alueellisten 
biokaasulaitosten tuotannon mukaisesti (Rauman seutukunnassa VSS Biopower Oy). Hankkeen 
toteuttajat ovat Prizztech (koordinaattori) ja Pyhäjärvi-instituutti.  
 
”Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä (BIOosaa)” -hanke on ollut käynnissä 
syksystä 2016 alkaen ja päättyi joulukuussa 2018. Sen päätavoitteena oli vahvistaa vähähiilistä 
teknologiaa koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä tutkimustulosten jalkauttamista 
satakuntalaisten elintarvikealan yritysten käyttöön. Hankkeessa koottiin uusinta tietoa eri puolilta 
maailmaa kirjallisuudesta ja viestintäkanavista sekä osallistumalla alan messuille ja konferensseihin. 
Tietoa siirrettiin alueen elintarvikeyrityksille niiden biotalousosaamisen kasvattamiseksi. Pyhäjärvi-
instituutin koordinoimassa hankkeessa oli mukana myös Satafood Kehittämisyhdistys ry. 
 
Pyhäjärvi-instituutti oli mukana Satakuntaliiton koordinoimassa "Satakunnan bio- ja kiertotalouden 
kasvuohjelma (BKkasvu)" -hankkeessa, jonka tavoitteena on kiertotalouden symbioosien mallien 
luominen biokaasulaitosten ympärille sekä yritysten biomassasivuvirtojen hallinta ja arvonnosto. 
Hankkeessa laadittiin yrityksiä ja julkishallintoa tukeva Satakunnan biotalouden kasvuohjelma. 
Pyhäjärvi-instituutti toteutti siihen liittyen osahankkeen ”Kiertotalouden symbioosien mallin 
luominen biokaasulaitosten ympärille” ja tuotti siihen liittyvän raportin. 
 
Uutta kasvua luomusta - osaamisella kannattavuutta Satakuntaan on käynnistynyt 2015. Hankkeen 
tavoitteena on hakea ja välittää tietoa ja osaamista tuotannon, jalostuksen ja markkinoinnin 
parhaista käytännöistä satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille. Tiedonvälityksen tueksi 
järjestetään info- ja keskustelutilaisuuksia sekä yritysvierailuja. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana 
hankkeessa on haastateltu Rauman seutukunnan luomualan yrityksiä ja toimijoita ja järjestetty useita 
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infotapahtumia. Hankkeessa ovat mukana Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ry 
sekä Pyhäjärvi-instituutti. Hanke päätty vuonna 2019. 
 
SataTKI (Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen) on 2018 käynnistynyt 
neljän toimijan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea mikro- ja pk-yritysten osaamisen 
uudistamista kohti kiertotaloutta, resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Hankkeen osatoteuttajat 
ovat SAMK, Prizztech Oy, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Hankkeessa 
kartoitetaan yritysten kiertotalousosaamisen tarpeita, kartoitetaan TKi-osaaminen Satakunnan 
alueella ja suunnitellaan näiden pohjalta koulutuspilotti. 
 
Pyhäjärvi-instituutti on osatoteuttajana mukana Turun yliopiston FFF:n koordinoimassa INNOTORI – 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteistyö- ja innovaatioaktivointi -hankkeessa, jonka kohderyhmänä 
ovat pienet satakuntalaiset ja varsinaissuomalaiset elintarvikeyritykset. Hankkeen tavoitteita ovat 
ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston rakentaminen, yritysten innovaatiotoiminnan aktivoiminen ja 
siten kotimaisen laadukkaan ruoan saatavuuden turvaaminen sekä asiakkaan tarpeiden 
ymmärtäminen. Innotori antaa mukana oleville elintarvikejalostajille mahdollisuuden osallistua 
kuluttajalähtöisen tuotekehitysprosessin kehittämiseen yhteistyössä elintarvikealan ammattilaisten 
kanssa. Vuonna 2018 aikana Innotori järjesti mm. Kiertotaloustori-tilaisuuden Raumalla, johon olivat 
kutsuttuina Rauman seudun ja muun Satakunnan alueen elintarvikesektorin yrittäjät. 
 
Näiden ja erikseen JOKIohjelman raportointiosuudessa mainittujen vesiensuojelua edistävien 
hankkeiden lisäksi Pyhäjärvi-instituutti on osallistunut Lapinjoki-työryhmän toimintaan ja jatkanut 
vuonna 2017 alkanutta Lapinjoen tilan kartoittamista. Pyhäjärvi-instituutti on myös mukana 
lounaisrannikon kehitystä ja vetovoimaisuutta edistävän LOURA-verkoston vesiverkoston 
(Lounaisrannikon vesiverkosto) toiminnassa. Toiminnanjohtaja Teija Kirkkalan ollessa vuonna 2018 
toisen organisaation palveluksessa, Rauman perusrahoitusta käytettiin myös hänen 
asiantuntijaosaamisensa ostamiseen. 
 
 
Brahea-MKK (Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus)  
Rauman kaupungin ja Brahea-MKK:n rahoitussopimuksen 2017 - 2019 mukaan Rauman kaupungin 
rahoitusosuus on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti MKK:n Rauman toimipisteen sopimusaikana 
hallinnoimien, Rauman kaupungin strategiaa palvelevien kansallisten ja kansainvälisten EU-
hankkeiden kuntarahoitusosuutena. Toissijaisesti määräraha suunnataan Brahea-MKK:n Rauman 
yksikön toiminnan kulujen kattamiseen.  
 
Ajalla tammi-joulukuu 2018 Rauman kaupungin rahoitusta on käytetty ESR-rahoitteisen Kiertotalous, 
ympäristö ja meriklusteri -hankkeen sekä EAKR-rahoitteisen MERIOSAAJAT-hankkeen 
omarahoitusosuuksiin. 
 
Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hankkeessa (1.8.2016 - 31.8.2018) lisättiin koulutuksen 
keinoin kiertotalousosaamista meriklusterialan pk-yrityksissä ja sitä kautta edistettiin kiertotalouden 
taloudellisia ja ympäristöystävällisiä hyötyjä. Hankkeen kohderyhminä olivat Varsinais-Suomen, 
Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa toimivat meriklusterialan pk-yritykset. 
Hankkeen tavoitteena oli kiertotalouskoulutuksen kehittämisen ja sen toteuttamisen kautta tarkistaa 
yritysten tuotanto-, työskentely- ja ostamistottumuksia ja sitä kautta luoda uutta osaamista sekä 
uusia taloudellisia mahdollisuuksia meriklusterin yrityksille ja vastaamaan meri- ja logistiikka-alojen 
rajapinnoilla toimivien yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitettiin 
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meriklusterialalle suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus, joka myös pilotoitiin. Raportointijaksolla 
viimeisteltiin projektissa tuotetut oppimateriaalit ja julkaistiin ne vapaasti saataville projektin 
verkkosivuille. Pilottikoulutus toteutui suunnitelman mukaisesti. Hankkeesta ja sen tuottamasta 
materiaalista myös tiedotettiin aktiivisesti. 
 
MERIOSAAJAT-hankkeen (1.9.2016 - 28.2.2019) tarkoituksena on korkeakouluverkostossa syntyneen 
uusimman TKI-toiminnan ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon aktiivinen hyödyntäminen 
Satakunnan alueen pienyritysten tueksi. Hanke yhdistää yritysten omaa tuotanto- ja alakohtaista 
osaamista, korkeakoulujen menetelmä- ja toiminnanohjausosaamista sekä teknologisten 
innovaatioiden pilottitoteutuksia, niin että yhteisen asiantuntijuuden ja osaamisen keskittymän 
kautta herätellään pieniä yrityksiä TKI-toimintaan. Tavoitteena on aktivoida yritysten omien 
prosessien ja palveluiden kehittämistä ja kannustaa meriklusterisidonnaisia mikro- ja pk-yrityksiä 
älykkääseen erikoistumiseen omien vahvuusalueiden löytämiseksi ja terävöittämiseksi. Hankkeessa 
on raportointijaksolla messuilla ja muissa tilaisuuksissa aktiivisesti levitetty tietoa projektissa 
tuotetuista verkko-oppimateriaaleista. Tuotettu verkko-oppimateriaali kattaa projektin 
kohderyhmille suunnatut oppimisosiot tuotannon johtamisesta, projektinhallinnasta, hinnoittelusta, 
rahoituslaskelmista ja riskienhallinnasta. Lisämateriaalina siihen on vielä liitetty DNV GL:n SUSTIS-
hankkeessa tuottama osakokonaisuus ”Vastuullisuus toimitusketjuissa”. Verkko-oppimateriaalit ovat 
vapaasti saatavilla Moodle-oppimisympäristössä. Projektin lopussa ne tullaan siirtämään myös 
verkkosivuille kohderyhmien helpommin saataville ilman tarvetta erikseen kirjautua Moodleen.    
 
Vesi-Instituutti WANDER  
Vuoden 2017 marraskuussa alkanut Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella 
toteutettava projekti Rauman veden laadun kehittämisestä jatkui koko vuoden 2018. Projektille 
haettiin ja saatiin lisää toteutusaikaa 31.3.2019 saakka, koska ns. ongelmallisimman raakaveden 
ajanjakso tyypillisesti ajoittuu alkukevääseen, jolloin isot sulamisvesimäärät heikentävät 
raakavedenlaatua. Projektissa on tavoitteena löytää Rauman pintaveden käsittelyprosessista 
osaprosessit, joita säätämällä ja muuttamalla syövyttävyyttä saadaan alennettua tämänhetkisestä 
tilanteesta ja testata tarvittavat muutokset koeajoilla sekä analysoida ja arvioida tulokset. Kun 
testauksilla on löydetty paras vaste, otetaan muutetut analysointipaikat, kemikaalit, parametrit yms. 
käyttöön ja seurataan prosessia ja sen toimivuutta toimintavarmuuden varmistamiseksi. Projekti 
toteutetaan yhteistyössä Rauman veden asiantuntijoiden kanssa. Syövyttävyystarkastelu on tehty ja 
tulokset osoittavat, että suurin vaikutus syövyttävyyteen Raumalla on veden alkaliteetti-arvolla. Sen 
nostamista tutkittiin ensin laboratoriossa ja sitten pilotoitiin vesilaitoksella. Vastekokeet onnistuivat, 
mutta ongelmaksi nousi käytetyn natriumhydroksidin korkea hinta. Tällä hetkellä keskitytään 
alkaliteetin nostoon kalsiumhydroksidilla, missä ongelmana suuresta annostelupitoisuudesta johtuen 
on sen sisältämän kalsiumin saostuminen kalsiumkarbonaattina erityisesti talviaikaan. Tähän on 
löydetty kolme vaihtoehtoista ratkaisua ja niitä testataan käytännössä tällä hetkellä. Projekti kestää 
vuoden 2019 maaliskuun loppuun. Rauman kaupungin rahoitus projektille on 11 000 EUR. 

Rauman Vesi ja Vesi-Instituutti ovat mukana myös kansallisessa talousveden syövyttävyyttä 
tutkivassa projektissa, jonka rahoittajina toimivat Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto sekä 
sosiaali- ja terveysministeriö.  

Lisäksi Vesi-Instituutti on ollut edelleen aktiivisesti mukana LOURA-vesiverkostossa. 

 
ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö (Opekas-yhteistyö)  
Rauman kaupunki ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijajärjestö 
Opekas ry ja Rauman kaupungin yhteistyösopimuksen 2015—2020 mukaan aineyhdistykset 
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järjestävät vuosittain Rauma-päivän yhteydessä ilmaisen lastentapahtuman sekä vuoden aikana 1—3 
muuta, pienempää ilmaistapahtumaa kaupungin ehdotuksesta. Rauman kaupungilla 
tapahtumayhteistyöstä vastaa kulttuuritoimi, joka koordinoi tapahtumajärjestelyt muiden 
hallintokuntien kanssa. 

Opekas on toiminut sopimuksen mukaisesti. Opiskelijajärjestöt organisoivat Rauma-päivän 
ohjelmistoon Kipparinpuistoon lastentapahtuman. Vappuaattona 30.4.18 Opekas on myös 
organisoinut vappuaaton Ganali Helmin pesun ja vappujulistuksen. 
 
Avoimen korkeakouluopetuksen kehittäminen  
Kansalaisopisto on käyttänyt avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen suunnatut rahat 

1. Määräaikaisen, tuntiperusteisen suunnittelijan palkkaan. Hänen työtehtäviinsä on kuulunut 
avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnan kartoittamista, yhteydenpitoa yliopistoihin, opetuksen 
käytännön järjestelyjä, opintojen markkinointia, yhteydenpitoa opiskelijoihin, tutoreihin/opettajiin ja 
yhteistyötahoihin (lukio, OKL). 
2. Markkinointimateriaalin tekemiseen  
3. Kouluttautumiseen 
4. Yhteydenpitoon yhteistyöopistojen kanssa 
 
Vuonna 2018 avoimeen yliopisto-opetukseen osallistui 37 henkilöä. Opetusta suunniteltiin 
järjestettäväksi 11 opintokokonaisuutta, niistä vain 4 toteutui. Opetustunteja suunniteltiin 
järjestettäviksi 157, näistä 40 toteutui. Valtakunnallisesti avoimen yliopisto-opetuksen tilanne on 
samanlainen. Yliopistojen käytäntöjen muutokset, verkko-opetus ja maksujen kohoaminen ovat 
merkittävästi vähentäneet opiskelijoiden määrää. Opintoja tulee kuitenkin jatkossakin suunnitella ja 
yhteistyötä kartoittaa laajasti, jotta opintoja pystytään tarjoamaan kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. 
 
Turku Future Technologies (TFT)  
Turku Future Technologies on teknologiateollisuutta palveleva tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioverkosto. TFT tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja teknologiayritysten tuotteiden, tuotannon, 
liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen muodostamalla yritykselle sopivan kombinaation 
kahdeksan korkeakoulun yhdessä sovituista osaamiskärjistä. 
 
Fokuksessa ovat kaikki alueen teknologiapohjaiset yritykset koosta riippumatta. Toiminnan 
tavoitteena on vahvistaa Lounais-Suomen yritysten taloudellista menestystä ja parantaa strategista 
kilpailuasemaa. Varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. 
 
Mukana ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo 
Akademi. Yhteistoimintamallin ylläpitäjiä ovat toiminnan alusta saakka olleet Turun ja Rauman 
kaupungit sekä Turun Seudun Kehittämiskeskus. Vuoden 2018 alusta ylläpitäjiin liittyivät Forssan, 
Salon ja Uudenkaupungin kaupungit. 
 
Yritystarvekartoitus on laadittu 31.12.2018 mennessä 32 Raumalla toimivassa yrityksessä. 
Toimintansa aikana TFT on koonnut Raumalla toimivista yrityksistä reilusti yli 100 tutkimuskysymystä, 
jotka on välitetty TFT-verkostoon kuuluville 8 yliopistolle ja korkeakoululle. Lähes kaikki kysymykset 
ovat liittyneet yrityksen ydinstrategiaan kuten uusiin tuotteisiin, tuotantoteknologioihin, 
liiketoimintakonsepteihin tai näiden kombinaatioihin. 
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Kesäteekkarikampanja  
Turun ja Rauman kaupungit sekä Turku Science Park Oy tarjosivat alueen yrityksiin teekkariopintoihin 
liittyviin kesätöihin tuleville työsopimusta vastaan kolmen kuukauden vuokra-asunnon ja kolmen 
kuukauden kaupunkiliikenteen bussikortin. Edut olivat voimassa kesä-, heinä- ja elokuussa 2018. 
Yritys ja opiskelija vastasivat kesätyösopimuksen tekemisestä normaaliin tapaan. Opiskelija sai 
”asunto-” ja ”autoedun” käyttöönsä esittämällä työsopimuksen kampanjan projektipäällikölle 
Turussa tai Raumalla. 
 
Kampanja oli suunnattu kone-, tuotanto- ja meri- ja rakennustekniikan DI- sekä arkkitehtuurin 
opiskelijoille Suomen teknillisissä yliopistoissa (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto).  
 
Edut tarjottiin Turun seudulla 40 opiskelijalle ja Raumalla 15 opiskelijalle.  Paikat täytettiin 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Kampanjaan osallistui Raumalla 15 opiskelijaa, hakemuksia kampanjaan 
tuli yli 20. Kampanja tukee yritysten rekrytointitarpeita teknisten alojen tulevaisuuden osaajien 
piirissä.  
 
Kesäteekkarikampanjaan liittyi myös teknillisten yliopistojen opiskelijoille kohdennettu 
kampuskierros: 23.1. Lappeenranta, 25.1. Oulu ja 8.2. Tampere. Näissä rekrytointitapahtumissa 
esiteltiin kampanjaa ja tehtiin opiskelijoille tunnetuksi Raumalla toimivia yrityksiä. 
 
Raumalaisille kesäteekkareille ja yritysten edustajille järjestettiin Kesäteekkari-ilta 20.6. Rauman 
kaupungintalolla. 
 
Ravakka-yhteistyö  
 
Ravakka ry:n strategian (Loisto 2014–2020) toteuttamisella edesautetaan maaseutualueiden 
yhteisöllistä kehittämistä. Loisto strategiasta rahoitetaan Rauman ruutukaava-alueen ulkopuolella 
olevia yleishyödyllisten yhdistysten, julkisten organisaatioiden ja mikroyritysten hankkeita, joissa joko 
kehitetään toimintaa, elinkeinojen toimintaedellytyksiä tai tehdään investointeja. 
 
Ravakan strategia on toteutunut suunnitellusti. Ravakka on puoltanut vuonna 2018 25 hanketta, 
joista 7 Rauman alueella. Näistä kaksi on teemahankkeita, joissa yhteensä 6 hanketta tuettu Rauman 
alueella. Varsinais-Suomen ja Satakunnan Leader-ryhmät Ravakan johdolla järjestivät kesäkuussa 
2018 kansainvälisen LINC 2018 – konferenssin Raumalla, johon osallistui yli 300 vierasta eri puolilta 
Eurooppaa. Vuoden 2018 rahoituskehys sidottiin kokonaisuudessaan, mutta lisäkehystä ei saatu 
käyttöön vielä vuoden 2018 aikana. Youth Board in Leader hankkeessa aktivoidaan nuoria 
osallistumaan päätöksen tekoon.  
 
Kaupallisen keskustan kehittäminen 
Kaupallisen keskustan kehittäminen -hankkeella on luotu toimintamuoto, jossa keskusta-alueen 
yritykset, kiinteistön omistajat ja kaupunki toimivat yhdessä kaupungin keskusta-alueen 
kehittämiseksi. Hanketta toteuttaa erillisen yhteistoimintasopimuksen sisällön mukaisesti Rauman 
Yrittäjät ry. 

Omistajanvaihdos- ja ProYritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 
Rauman kaupungin Yrityspalveluiden palveluketjuun kuuluvat Satakunnan Yrittäjät ry (sukupolven – 
ja omistajanvaihdospalvelut) sekä ProAgria Länsi-Suomi (maaseutuyritysten neuvonta = ProYritys-
hanke).   
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Sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvonnassa opastetaan muun muassa yrityksen myynnin ja 
ostamisen suunnittelussa, sukupolvenvaihdokseen valmistautumisessa ja yritystoiminnan 
alasajamisessa. Palvelu on maksuton ja tarkoitettu yrittäjille, joille yritystoiminnan jatkajan 
löytäminen on ajankohtaista viiden vuoden sisällä, yrityksen ostamisesta ja yritystoiminnan 
aloittamisesta kiinnostuneille. 
 
Palvelussa kartoitetaan yrityksen tilanne ja kerrotaan mm. vaihdokseen liittyvät verotuksen ja 
arvonmäärityksen perussäännöt sekä ohjataan asiakas jatkotoimenpiteitä tukevalle asiantuntijalle. 
Opastetaan yrityksen myynti-ilmoituksen laatimisessa Satakunnan Yrityspörssiin. 
 
ProAgria Länsi-Suomi tarjoaa Rauman maaseutualueiden pienyrittäjille maksutonta yritysneuvontaa. 
ProAgrian yritysneuvojat auttavat tiedonhaussa, selvittävät rahoitusmahdollisuuksia sekä arvioivat 
suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta ja riskejä. 
 
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma 
Ravakan hallinnoiman Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän tarkoitus on alueen 
elinkeinokalatalouden kehittäminen. Sen kiintiöstä Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston tukemia 
hankkeita on Rauman alueelle kohdistunut seuraavasti: 

• Rauman kalasatamatoiminnan käynnistäminen 
• Peratun kuoreen ja silakan tuotekehitys ja tuotteistaminen 
• Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän tiedottaja 
• Kalaoppia kouluihin 
• Poikaskasvattajaverkoston luominen 
• Baltic Seal and Cormorant TNC project 
• Kalastajien koulutushanke 
• Kaupallisten kalastajien tiedotus ja koulutusristeily 
• Kalaherkut haltuun 
• Älykäs sähkötoiminen rannikkokalastus 

  
Lisäksi ryhmän kalatalousasiamies on avustanut elinkeinon parissa työskenteleviä tukien hakemisessa 
ja toiminnan kehittämisessä. Rauman kalasatamatoiminnan käynnistäminen – hankkeen 
päätöstilaisuus pidettiin helmikuussa. 
 
 
Yritysneuvonta-hanke  
Yritysneuvonta-hankkeessa keskitytään raumalaisten pk-yritysten tarpeiden kartoittamiseen ja 
toiminnan kehittämiseen.  Yritysneuvoja toimii välikätenä yrittäjien ja Rauman kaupungin toimialojen 
sekä eri yhteistyökumppaneiden välillä. Yritystapaamisten kautta esiin tulleista teemoista on 
hankkeen puitteissa järjestetty yrityksille ja yrittäjille kohdennettuja tilaisuuksia ja koulutuksia sekä 
yhteistyötapaamisia. Yritysneuvonta-hankkeen sisällä järjestettiin vuonna 2018 myös RaumFloska- 
tapahtumasarja, jossa keskityttiin yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja yrittäjien sparraamiseen. 
Erilaisten tilaisuuksien lisäksi hankkeessa oli yli 100 asiakastapaamista 16.3. -31.12.2018 välisenä 
aikana.   
 
HINKU-hanke, asiantuntijaselvitykset  
Rauman kaupunki on lähtenyt kesäkuussa 2013 kaupunginvaltuuston päätöksellä mukaan 
kansalliseen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen (HINKU-hanke). Tarkoituksena on olla yhtenä 
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suomalaisena kaupunkina aktiivinen ympäristöpäästöjen hallinnassa, mutta erityisesti tavoitteena on 
edistää yritysten ja koko kaupungin kilpailukykyä menossa olevassa energiateknologian ja 
digitalisaation haastavassa muutoksessa. Yritykset käyttävät valtaosan Rauman 
energiankulutuksesta.  
 
Raumalaisille yrityksille on tarjottu mahdollisuutta saada näkemys oman yrityksen 
ympäristövaikutuksista CO2-päästötaseen avulla sekä laskelma omasta energia- ja 
materiaalitehokkuudesta. Laskelman avulla yritys voi parantaa toimintaansa ja tuotteidensa 
suunnittelua, kustannustehokkuutta sekä riskienhallintaa. Päästöjen ja kustannusten laskennalla 
vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn. Laskelmat on toteuttanut Senior & Sons Oy 
yhteistyössä Rauman kaupungin Yrityspalveluiden kanssa. 
 
Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa  
Rauman kaupunki on osallistunut kuntarahoitusosuudella Ilmastoviisas Satakunta – hankkeeseen 
(ILSA) 1.5.2018 alkaen. Hankkeessa hyödynnetään Kohti hiilineutraalia Satakuntaa SATAHIMA-
hankkeen aikana rakennettua alueellista yhteistyöverkostoa. Maakuntahallitus kohdensi ILSA -
hankkeelle EAKR-rahoitusta 208 000 €, joka on 70 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Hankkeen 
tavoitteena on aktivoida Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä, jotka vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen kesto on 31.12.2020 asti ja sen toteuttaa Porin kaupunki.  

ILSA-hankkeen kohderyhmänä on Porin, Rauman, Säkylän, Kankaanpään ja Nakkilan ja Eurajoen 
kuntien lisäksi, kuntien alueella toimivat pienet- ja keskisuuret yritykset, asunto-osakeyhtiöt sekä 
kaupan- ja liikekeskustoimijat, alueen oppilaitokset, energiayhtiöt ja muut toimijat.  

Hankkeen toiminta keskittyy ilmasto-ohjelmien ja Hinku-toiminnan aktivoimiseen ja käytännön 
toteutukseen mm. energiatehokkuussopimuksen toteutuksen kautta. Hankkeessa järjestetään 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvaan energian käyttöä lisääviä, energiansäästöön 
ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä informaatio-  ja koulutustilaisuuksia, tapahtumia, tiedotusta, 
käytännön pilotointia ja erityisesti niiden aktivointia yhteistyössä kuntien, yritysten, oppilaitosten ja 
muiden toimijoiden kanssa.  

Hanke tarjoaa myös puolueetonta ilmastoneuvontaa asunto-osakeyhtiöille ja pk-yrityksille. Hankkeen 
tuloksena mukana olevien kuntien ja yritysten kasvihuonekaasupäästöt laskevat. Samalla toteutetaan 
maakunnallisia ja kansallisia päästötavoitteita. 

Osallistumalla hankkeeseen tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja Raumalla ja päästä kohti 
ilmastoviisasta arkea. Rauman kaupungin kuntarahoituksen osuus hankkeessa on kolmelle vuodelle 
yhteensä 15 000 € eli 5000 €/vuosi. 

 
Rauman kaupungin hanketoiminnan ja -rahoituksen kehittäminen  
Hankkeessa on innostettu ja kannustettu toimialoja hankerahoituksen hakemiseen. Hankkeiden 
rahoitusmahdollisuuksista on käyty informoimassa toimialojen johtoryhmiä ja kirjaamojen kautta 
sekä suoraan esimiehille on tiedotettu aktiivisesti avoinna olevista rahoitushauista.  
 
Kaupungin henkilöstön käyttöön on laadittu käytännönläheinen ohjekirja ulkopuolista rahoitusta 
saavien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Käsikirja on laadittu yhteistyössä 
asianhallinnasta, viestinnästä, hankinnoista ja talousasioista vastaavien kanssa. Prosessin myötä 
kahdelle toimialalle on nimetty hankevastaava. Opetuksen ja koulutuksen hankkeista on tehty kooste 
kaupungin verkkosivuille. 
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Hankekäsikirja löytyy Jemmasta ja sinne on myös koottu yleisempää tietoa Rauman kaupungin 
hankkeista, mm. hankeluettelo. 
 
Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA)  
Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin kaupunkien Loura-yhteistyön vuotuinen 
Lippulaivaseminaari järjestettiin helmikuussa.  Meriosaamisen kehittämisessä keskityttiin Lounais-
Suomen alueen positiivisen rakennemuutoksen edistämisen toimenpiteisiin. Toukokuussa 
osallistuttiin yhteisellä messuosastolla Ahvenanmaan meripäiville (Sjöfartens Dag 2018). 
Energiarannikko uudistaa -teemassa jatkettiin Pohjoisen Kasvuvyöhykkeen puitteissa toteutettavaa 
kaasutalouden liiketoimintaekosysteemin kehittämistyötä. Alueellisen vesiverkoston yhteistyö jatkui 
aktiivisena muun muassa China Europe Water Platformin osalta. Matkailuyhteistyössä osallistuttiin 
Helsingin Matkamessuille Suomen Saaristo – yhteisosastolla, minkä lisäksi jatkettiin teemareittien 
tuotteistustyötä. Ulkomaisten investointien hankintatyössä jatkettiin vuonna 2017 käynnistynyttä 
hanketta Business Finlandin kanssa. Hankkeessa on tehty töitä pääasiassa alueen veturiyritysten 
kanssa.  Ennakoivaan elinvoimatoimintaan liittyen käynnistyi elintarvikkeiden turvallisuuden 
koulutusvientihanke. Hanketta rahoittaa Finnpartnership ja sitä vetää Pyhäjärvi-instituutti. Vuonna 
2017 käynnistynyttä Lounais-Suomen ruokaketjun viennin ja kansainvälistymisen edistämisohjelman 
valmistelua jatkettiin. Lounaisrannikkoyhteistyön uutiskirjeet (2 kpl) julkaistiin toukokuussa ja 
joulukuussa. Kaupunginjohtajien ja kaupunginhallitusten puheenjohtajistojen yhteinen ohjausryhmä 
kokoontui kesäkuussa Turussa. Kokouksessa päätettiin muun muassa yhteisistä 
edunvalvontatavoitteista tulevaan hallitusohjelmavalmistelutyöhön. Louran majakkaseminaari 
pidettiin 23.–24.8. Raumalla. Turun yliopistolta tilattiin Lounais-Suomen meriklusterin 
päivitystutkimus. Valmisteltiin Lounais-Suomen yhteisosastoa Grüne Woche 2019 – tapahtumaan. 

 
Pohjoinen kasvuvyöhyke (PKV) 
Pohjoinen kasvuvyöhyke on 13 Etelä-Suomen kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkosto. 
Sen tavoitteena on tuoda uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen. Kolmevuotinen 
hanke sai 1,8 miljoonan euron rahoituksen vuonna 2016. Rahoituksella on viety eteenpäin 
elinkeinoelämän kannalta keskeisiä logistiikkahankkeita: Digitalisaatio ja innovaatiot 
rahtiliikenteessä, PKV-verkoston satamat ja niiden kitkattomien virtojen kehitys, Etelä-Suomen 
tavaralogistiikan järjestelmän tehostaminen - toimenpiteet ja kehityspolut, Kotimaisen merirahdin 
digitaaliset verkostot, Imatra-Svetogorsk – rautatieyhteyden kehittäminen, Corridor as a Service 
(CaaS) –pilotit Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä ja Lyhyen merirahdin digitaalisen koordinoinnin 
pilotointi. Rauman kaupunki on mukana toukokuussa 2019 päättyvässä Kaasun liikennekäyttö 
Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä – hankkeessa, jossa edistetään kaasunjakeluasemien verkoston 
rakentamista ja siihen liittyvää yritystoimintaa. Hankkeen aikana on selvitelty kaasutankkausaseman 
sijoittamista Raumalle.  

Kasvuvyöhyke tarjoaa alustan muullekin ideoinnille, ja rahoitusinstrumentteja on muitakin. 
Kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa 
yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita.  

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vyöhykeseminaari järjestettiin 19.4.2019 Turussa. Seminaari vahvisti 
osaltaan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteita omissa organisaatioissa ja sidosryhmissä, sekä 
kytkeytymistä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Saksan suuntaan Skandinavia-Välimeri – 
ydinverkkokäytävällä. 
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TEM:in puolelta on keväällä linjattu, että vyöhykepohjainen yhteistyö valtion ja alueiden/kaupunkien 
välillä tulee jatkumaan. Tulevaa hallitusohjelmaa on pohjustettu ja tavoitteena on saada Pohjoinen 
kasvuvyöhyke mukaan ainakin TEM:in ja LVM:n hallinnonalan ohjelmiin, ja sitä kautta varmistaa 
myös tulevaa rahoitusta.  

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupungit ja maakuntaliitot antoivat lausuntonsa liikenne- ja 
viestintäministeriölle maanteiden ja rautateiden runkoverkkoasetuksesta. Lausunnossa korostetaan 
sujuvien liikenneyhteyksien merkitystä vientiyritystemme toimintaedellytyksille ja asukkaiden 
työssäkäyntimahdollisuuksille Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. 

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ylimmän johdon strategiatyöpaja pidettiin 16.11.2018. Tämän 
strategiaworkshopin ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupunkien ja maakuntaliittojen strategisten 
painopisteiden pohjalta on aloitettu laatia yhteistä strategialinjausta tulevalle verkostoyhteistyölle. 

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimuskausi päättyi vuoden 2018 lopussa, joten loppuvuoden aikana 
valmisteltiin ja allekirjoitettiin 1.1.2019 voimaan tuleva, toistaiseksi voimassa oleva 
verkostoyhteistyösopimus.  

 
JOKIohjelma (Eurajoen vesistöohjelma)  
Pyhäjärvi-instituutin koordinoiman JOKIohjelman (entinen Eurajoki–Köyliönjoki-ohjelma) 
rahoitussopimuksen 2017‒2021 mukaan Rauman kaupungin rahoituksella voidaan toteuttaa ja 
rahoittaa erilaisia hankkeita sekä koordinoi Eurajokeen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta. 
Ohjelman toimialueena on Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen 
laskevat uomat ja järvet. JOKIohjelman tarkoituksena on edistää toiminta-alueen vesienhoitoa ja 
veden laadun turvaamista ja parantamista, kehittää toiminta-alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia 
ja kalataloutta, lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen 
vesistöjen arvostusta sekä turvata toiminta-alueen vesistöjen tärkeitä luontoarvoja sekä varmistaa 
Eurajoen veden laatu ja riittävyys kaikkien vedenkäyttäjien käyttöön. 
 
Ohjelman perustajina ovat Euran kunta, Eurajoen kunta, Rauman kaupunki, Säkylän kunta, JVP-Eura 
Oy, Jujo Thermal Oy sekä Pyhäjärvi-instituutti. JOKIohjelmaan sitoutui uusina rahoittajina 1. 
toimikauden loppuun 2019-2021 UPM Rauma ja Biolan Oy. Samalla TVO ja Paneliankosken Voima Oy 
tulivat ohjelman kannattajajäseniksi ajalle 2019-2021. 
 
Vuonna 2018 Rauman kaupungin rahoitusta on kohdistettu kansainvälisen Waterchain-hankkeeseen 
(Central Baltic Interreg -ohjelma), jonka päätoteuttaja on Vesi-instituutti WANDER (SAMK) ja yhtenä 
osatoteuttajana Pyhäjärvi-instituutti. Hankkeen tavoitteena on vähentää ravinteiden ja haitallisten 
aineiden kulkeutumista Itämereen. Pilottialueena Satakunnassa on Eurajoen vesistöalue. 
Pyrkimyksenä on Eurajokeen tulevan kuormituksen vähentäminen ja veden laadun parantaminen, 
mikä hyödyttää suoraan Raumaa ja Rauman seutua. Vuoden 2018 aikana on kunnostettu 
fosforinpidätyssuodatin, seurattu vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuutta, koordinoitu erilaisten 
ravinteidenpidätysmenetelmien kehitystyötä, annettu vesiensuojeluneuvontaa yrityksille, 
yhdistyksille ja kansalaisille, osallistuttu ympäristökasvatusverkoston ja kansallisen 
vesistökunnostusverkoston toimintaan sekä kerätty ja analysoitu olemassa olevia Eurajoen 
vesistöalueen vedenlaatutietoja, osallistuttu Meremme Tähden tiedotustapahtumaan. Hanke 
osallistui kansainväliseen WASET –konferenssiin Lontoossa helmikuussa 2018. Hankkeen 
lopputuotteena luotiin kattava nettisivusto, http://waterchain.eu/ , jossa on esitelty erilaisia 
menetelmiä ja käytäntöjä valumavesien ravinteiden ja haitallisten aineiden vähentämiseen Itämeren 
valuma-alueella. Waterchain –hanke päättyi syyskuussa 2018. 
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Jätevesineuvontaa Satakunnassa VI ja VII -hankkeissa annetaan viemäröinnin ulkopuolisilla alueilla 
sijaitseville kiinteistöille jätevesien käsittelyyn ja jätevesilainsäädäntöön liittyvää neuvontaa. 
Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö ja hankekumppanina on Satafood Kehittämisyhdistys ry. 
Henkilökohtaisen jätevesineuvonnan lisäksi hankkeessa koulutetaan eri sidosryhmiä. Kuntien 
ympäristöviranomaiset ovat voineet suunnata haja-asutusalueiden ihmisten yhteydenottoja suoraan 
Pyhäjärvi-instituutin jätevesineuvojalle. Rauman seudulla neuvontaa on annettu suoraan 
henkilökohtaisesti kiinteistöjen omistajille, järvi- ja kyläyhdistyksille jätevesi-illoissa sekä jätevesi-
infopisteillä Rauman seudun tapahtumissa. Vuonna 2018 järjestettiin Raumalla kiinteistönvälittäjille 
suunnattu jätevesikoulutus ja keväällä WinNovan tiloissa Raumalla järjestettiin Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan neuvontahankkeiden ja ELY-keskuksen yhteistyössä jätevesilainsäädännön koulutusta ja 
laitetori suunnittelijoille ja viranomaisille. Syksyllä 2018 järjestettiin kuntien viranomaisille kysely 
jätevesineuvonnasta ja sen tarpeista. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin neuvonnan suunnittelussa. 
Marraskuussa järjestettiin kuntien viranomaisille jätevesi-iltapäivä, missä keskusteltiin kuntien 
tulkintaeroista jätevesilainsäädännössä, neuvonnassa esiin tulleista ongelmista ja käytiin 
tutustumassa Luvian Laitakarissa sijaitsevan ravintolan jätevedenkäsittelyjärjestelmään. 

Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO-hanke) -
hankkeen jatkohankkeen (LOHKO II) päätoteuttajana on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry ja yhtenä osatoteuttajana Pyhäjärvi-instituutti. Hankkeen tavoitteena on kuvata erityyppisiltä 
pelloilta tulevaa kuormitusta nykytilassa, eri viljelyvaihtoehtojen vaikutusta kuormitukseen sekä 
kuormitusvähennystoimenpiteiden kustannusvaikutusta tiloille. Vedenlaatua mitataan viidessä 
kohteessa, joista kaksi sijaitsevat Eurajoen vesistöalueella: Köyliönjärveen laskeva Kaukanaronoja 
Köyliössä sekä Yläneenjokeen laskeva Peräsuonoja Oripäässä. Vuoden 2018 aikana Pyhäjärvi-
instituutti on tehnyt jatkuvatoimisia vedenlaatu- ja virtaamamittauksia sekä vedenlaadun seurantaa 
vesinäytteenotoin näillä kahdella kohdealueella. Hankkeen vesistömittausten avulla saatiin paljon 
uutta tietoa muun muassa kerääjäkasvien, rakennekalkin sekä kaksitasouoman vaikutuksista 
kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumiin. Menetelmien hyödyntäminen vesiensuojelussa on näiden 
tulosten perusteella kannattavaa. Mittausten ja vedenlaatuseurantojen tulosten avulla tarkennetaan 
ja kehitetään valtakunnallista peltojen ravinnekuormitusmallia (VEMALA/ICECREAM). Hankkeen 
aikana mallista kehitettiin myös viljelijöille ja neuvojille suunnattu helppokäyttöinen työkalu, jota 
voidaan käyttää millä tahansa peltolohkolla Suomessa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin Luken 
Taloustohtori-ympäristöön julkistettavaksi verkkopalvelu, jolla maatalousyrittäjät voivat suunnitella 
vesistöpäästöjen vähentämiseksi eri viljelykasvien viljelyalamuutoksia sekä tarkastella muutosten 
talousvaikutuksia niin kasvi- kuin tilatasolla. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa.  
 
Pyhäjärviseudun ravinneneutraali elintarviketalous -hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa 
Pyhäjärviseudun ruokaketjun sivuvirroista tukemaan mahdollisia biokaasuinvestointeja. Hanke on 
Pyhäjärvi-instituutin vetämä ja rahoitus tulee Leader Pyhäjärviseudulta. Ruokaketjujen sivuvirtojen 
lisäksi on selvitetty vesistöjen biomassojen soveltuvuutta biokaasun tuotantoon. Sivuvirroissa ei 
keskitytä kokonaismääriin vaan selvitetään, mitkä ovat eri sivuvirtatuotteiden kaasuntuottokyvyt, 
miten niitä on eri aikoina saatavilla ja miten niiden syntypaikat sijaitsevat logistisesti kartalla. 
Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa laajemmallakin alueella, kuten Rauman seutu. Vuonna 2018 
hankkeessa on otettu näytteitä ja analysoitu kaasuntuottokyvylle olennaisia määreitä mm. 
laktoosista, sienimöalustoista, suurtalouskeittiöiden biojätteestä. Hanke päättyi kesäkuussa 2018.  
 
Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen, Holistic Approach in Lake Restotation, HOLA LAKE -
hankkeen rahoitus tulee Leader Pyhäjärviseudulta. Tässä kansainvälisessä hankkeessa 
yhteistyökumppaneina ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (pääkoordinoija), Länsi-Uudenmaan vesi ja 

177



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 

ympäristö ry sekä Osbyn kunta Ruotsista. Hankkeen teemoina ovat JOKIohjelman tavoitteiden 
mukaisesti ulkoisen kuormituksen pienentäminen, kalakantojen vaikutus vedenlaatuun, 
vedenlaatuun liittyvät ongelmat ja planktonyhteisöjen vaikutus, vesikasvien vaikutus järven tilaan, 
luontoarvoihin ja virkistyskäyttöön. Hankkeen pilottialueena on rehevöitynyt Köyliönjärvi, jonka 
vedet laskevat Köyliönjoen kautta Eurajokeen. Hankkeessa on vuoden 2018 aikana kartoitettu 
vesiensuojelutoimenpidekohteita, järjestetty talviniittotalkoot ja niittonäytös, vesikasvi-ilta ja 
osallistuttu kalastustyöpajaan Lohjalla. Hankkeessa järjestettiin Köyliönjärvi päivä kesäkuussa. 
Köyliönjärvi päivillä jaettiin tietoa järviwikin käytöstä (ohjeistus kaikkien hyödynnettävissä), veden 
tutkimisesta ja kalalajeista. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan Köyliönjärven tilaa ja sitä kautta 
myös Eurajoen vedenlaatua. Syyskuussa hankkeen kolmas työpaja järjestettiin Ruotsissa. Työpajan 
aiheena oli veden laatu ja planktonyhteisöt.  

Tutkimus ja tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan (TUTTI) -hanke saa 
rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta ja Satakuntaliitosta. Tässä hankkeessa haetaan 
maailmalta tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomiin vesiympäristön ongelmiin (mm. sinileväkukinnot, vieraslajit ja kasvava ravinnekuormitus). 
Tutkimustulokset ja ratkaisumallit välitetään uutiskirjeiden, aivoriihien ja seminaarien avulla 
satakuntalaisten yritysten ja tutkijoiden tietoon. Satakuntalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada 
ratkaisumalleista uusia liiketoimintaideoita. Hankkeen avulla Satakuntalaisen tutkimuksen 
vetovoimaisuus lisääntyy ja alueen kansainväliset verkostot lisääntyvät. Vuoden 2018 aikana 
hankkeessa laadittiin kolme TUTTI -uutiskirjettä. Hankkeessa ollaan suunniteltu 
fosforinpidätyssuodattimia, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Hankkeessa 
toteutettiin vieraslaji jättipalsamin poistoa kitkemällä ja niittämällä. Hankkeessa on osallistuttu 
kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin mm. Valtakunnallinen 
vesistökunnostusverkosto, LahtiLakes2018 konferenssi. Lisäksi on osallistuttu LOURA -
yhteistyöverkoston toimintaan ja Satakunnan vesistömatkailutyöpajaan.  
 
Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto (VIKERA) -hanke saa rahoituksen maaseuturahastosta ja 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskuksista. Hankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus 
(koordinoija) ja Pyhäjärvi-instituutti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa typpi- ja 
fosforilannoituksen vaikutuksesta vihannesten satoon, viljelyn talouteen ja vesistökuormitukseen 
sekä tarkentaa vihannesten typpilannoituksen määrää ja ajoitusta hyödyntämällä mallinnusta. 
Tavoitteena on lisätä viljelijöiden osaamista maaperän ja viljelykasvien ravinnetaloudesta ja 
havainnollistaa ravinnetalouteen liittyvien päätösten taloudellisia vaikutuksia. Hanke käynnistyi 
keväällä 2018. Vuoden 2018 aikana suunniteltiin ja perustettiin kolme fosforilannoituksen tilakoetta 
Eurajoen valuma-alueelle. Perustamistyöt sisälsivät mm. koealueiden ravinnetilan kartoituksen ja 
lannoitukset tarkasteltaviksi valituilla fosforitasoilla. Kasvukaudella koealueiden kasvustojen 
kehittymistä on seurattu mm. lehtinäyttein kasvien ravinnetilan selvittämiseksi. Fosforikokeiden 
lisäksi kasvukaudella 2018 on toteutettu kasvinäytteenottoja typen kierron mallinnuksen 
lähtötietojen saamiseksi. VIKERA -hankkeen vuoden 2018 satonäytteet kerättiin lokakuussa ja 
näytteiden analysointia ja tuloslaskentaa tehtiin vuoden 2018 loppuun saakka. Alustavia tuloksia 
kokeista kuultiin joulukuussa ”Miten kestävyyttä viljelyyn” -seminaarissa, jossa hankkeessa mukana 
olevat tutkijat kertoivat viljelijäkuulijoille lannoitusten satovasteisesta. Hankkeen kokeita jatketaan 
vuonna 2019 ja niiden tarkempi suunnittelu on käynnissä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään 
tarkennettaessa vihannesten lannoitussuosituksia. Saatua tietoa voidaan hyödyntää, yhteistyössä 
viljelijöiden kanssa, käytännön vesiensuojelutyössä Eurajoen valuma-alueella. 
 
Laajaa ojavesiselvitystä ollaan jatkettu vuoden 2018 aikana. Ojavesiselvityksen tavoitteena on 
selvittää Eurajokea ja muita ohjelma-alueen vesistöjä eniten ravinnekuormittavat ojat ja valuma-

178



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 

alueet. Selvityksen avulla pystytään tulevat vesiensuojelutoimet kohdistamaan oikeisiin osavaluma-
alueisiin kustannustehokkaasti. Myös Eura- ja Köyliönjoen vedenlaadun seurantaa, viranomaisten ja 
velvoitetarkkailun näytteenoton lisäksi, ollaan lisätty JOKIohjelman varoilla. Köyliönjoen 
virtaamamittauksen tehostamien aloitettiin yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Työn tavoitteena 
on saada tarkempaa tietoa Köyliönjoen kuormitusvaikutuksista ja sen osuudesta Eurajoen 
kokonaiskuormitukseen. JOKIohjelma järjesti Eurajoen vedenkäytön yhteistyöryhmän kokouksen 
syyskuussa 2018. Kokoukseen osallistuu viranomaisia, tutkimuslaitoksia sekä alueen kuntien ja 
teollisuuden edustajia. Yhteistyöryhmän kokouksissa esitellään toimintaa ja näkökulmia 
vesiensuojelun ja vedenkäytön näkökulmista, jossa tavoitteena on puhdas ja riittävä vesi Eurajoessa 
kaikkien käyttöön. 
 
JOKIohjeman tiedotusta ja viestintää ollaan toteutettu hankkeissa ja JOKIohjelman perustyössä. 
JOKIohjelman nettisivut www.jokiohjelma.fi. 
 
 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta  

1. Rauman kaupunki osallistuu Satasoten toimeenpaneviin kärki- ja ESR-hankkeisiin, joita Porin 
kaupunki hallinnoi. Hankkeiden omarahoitusosuus katetaan henkilöstön hankkeeseen osoittamalla 
työpanoksella. 

SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen, päättynyt 31.12.2018 

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, päättynyt 31.12.2018 

SATULA – Satakunnan tulevaisuus lapsissa, päättynyt 31.12.2018 

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon, päättynyt 31.12.2018 

Neuvokas perhe, päättynyt 31.12.2018 

Selvin päin Satakunnassa, jatkuu 31.10.2020 asti 

Sata-Lipake, jatkuu 31.10.2019 asti 

Satakunto, jatkuu 31.1.2020 asti 

2. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n ja Rauman kaupungin välinen yhteistyösopimus, jonka 
kohteena on SomeBody® menetelmäksi kuntien hyvinvointityöhön hanke. Hankkeen toteutusaika on 
1.1.2018 – 31.12.2020. 

3. Maakuntavalmistelun kautta ollaan mukana Yhteensä sata – hankkeessa, joka kohdistuu 
esimiesten muutosvalmennuskoulutukseen 05/2018 jatkuu 2019. 
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Sivistysvaliokunta 

  TP 2017 TP 2018 
25 Sivistysvaliokunta   
 Toimintatuotot  141 940,24 
 Toimintakulut -287 022,85 -566 150,96 
 Toimintakate -287 022,85 -424 210,72 
501272 Nuorten työpajat 2017–2018 *)  -33 665,01 
 Toimintatuotot  71 453,82 
 Toimintakulut  -105 118,83 
 Toimintakate  -33 665,01 
501273 Nuorten työpajat 2018 – 2019 *)  -42 370,01 
 Toimintatuotot  70 486,42 
 Toimintakulut  -112 856,43 
 Toimintakate  -42 370,01 
510556 Valmistava opetus *) -206 986,84 -169 653,36 
 Toimintakulut -206 986,84 -169 653,36 
 Toimintakate -206 986,84 -169 653,36 
510563 Joustava perusopetus 2850+2900 *) -80 036,01 -65 376,03 
 Toimintakulut -80 036,01 -65 376,03 
 Toimintakate -80 036,01 -65 376,03 
510565 Färmi  -113 146,31 
 Toimintakulut  -113 146,31 
 Toimintakate  -113 146,31 
*) Raportoitu kohdassa Ulkopuolista rahoitusta saavat projektit. 

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä ja ennaltaehkäisevä toiminta / FÄRMI 2018 

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta käynnistyi toukokuussa 2018. Toiminnalle suunnattu 
lisäraha kohdistettiin liikuntakerhoihin, kuljetuskustannuksiin, nuorisopassin käyttöönottoon ja 
passin sisältöön, liikuntaneuvojan palkkaukseen, liikuntavälineiden hankintaan, 
kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönottoon sekä liikuntapaikkatoimen kautta ministadioneiden 
rakentamiseen.  

Nuorisopassi Färmi on Rauman kaupungin koulujen 6-9 luokkalaisten käytössä ja se tarjoaa 
käyttäjilleen liikunnan ja kulttuurin pariin kannustavia etuja. Edut ovat käyttäjilleen maksuttomia ja 
niiden käyttö onnistuu helposti mobiilisovelluksen avulla. Palvelun ja sovelluksen tuottaa Porilainen 
yhtiö Dyme Solutions Oy. Vuoden 2018 aikana etuja oli mm. uimahalliin, keilahalliin, 
elokuvateatteriin, taitoluistelunäytökseen, kuntosalikerhoon sekä liikuntapalveluiden omiin 
tapahtumiin. 

1-5 –luokkalaisille toiminta kohdistettiin kouluissa koulupäivien jälkeen järjestettyihin 
liikuntakerhoihin. 

Välinehankinnat pitivät sisällään sporttiperäkärryn, joka sisältää monipuolisesti erilaisia 
liikuntavälineitä, alakouluille suunnatut välituntiliikuntapaketit sekä suksipaketteja Lähdepellolle, 
joita koulut voivat toiminnassaan lainata. 

Toimintaa alettiin suunnata loppuvuodesta enemmän henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan, sen 
huomattua olevan liikuntakerhoja tehokkaampaa täsmätoimintaa vähänliikkuvien lasten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä toimintaa tullaan painottamaan myös jatkossa.  

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän toiminnan organisointi hakee vielä muotoaan ja 
painopisteitään. 
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Ulkopuolista rahoitusta saavat projektit 

  TP 2017 TP 2018 
17 Ulkopuolista rahoitusta saavat projektit   
 Toimintatuotot 1 365 583,87 924 650,13 
 Toimintakulut -1 462 273,06 -1 057 459,44 
 Toimintakate -96 689,19 -132 809,31 
520000 Kasvua, kehitystä ja uuttaa li   
 Toimintatuotot 79 673,98 12 224,96 
 Toimintakulut -79 673,98 -12 224,96 
 Toimintakate   
520001 Biotuotetehdas käynnistäminen  14,58 
 Toimintatuotot  21 020,00 
 Toimintakulut  -21 005,42 
 Toimintakate  14,58 
520200 PARTY-hanke  -595,15 
 Toimintatuotot 326 381,72 120 485,10 
 Toimintakulut -326 381,72 -121 080,25 
 Toimintakate  -595,15 
520201 Yhteisöllisyydestä voimaa seni   
 Toimintatuotot 48 353,83  
 Toimintakulut -48 353,83  
 Toimintakate   
520401 Koulutuksellista tasa-arvoa ed -6 215,58  
 Toimintatuotot 49 111,49  
 Toimintakulut -55 327,07  
 Toimintakate -6 215,58  
520402 Vaativ eritysop liitt koulutu -37 123,54  
 Toimintatuotot 8 567,84  
 Toimintakulut -45 691,38  
 Toimintakate -37 123,54  
520403 Kerhotoim kehittäminen 2017 -5 298,07  
 Toimintatuotot 35 710,00  
 Toimintakulut -41 008,07  
 Toimintakate -5 298,07  
520404 Opetusryhmäkoon pienentäminen -2 792,73  
 Toimintatuotot 48 580,00  
 Toimintakulut -51 372,73  
 Toimintakate -2 792,73  
520405 Pedagogiikan ja johtamisen keh -19 343,70 6 869,75 
 Toimintatuotot 20 410,00 46 612,21 
 Toimintakulut -39 753,70 -39 742,46 
 Toimintakate -19 343,70 6 869,75 
520406 Tutoropettajien toiminta Rauma -2 379,28  
 Toimintatuotot 42 500,00  
 Toimintakulut -44 879,28  
 Toimintakate -2 379,28  
520407 Tutoropettajien koul ja osaami  -3 292,40 
 Toimintatuotot 14 279,21 977,00 
 Toimintakulut -14 279,21 -4 269,40 
 Toimintakate  -3 292,40 
520408 JOPO-toiminnan kehittäminen  10 570,48 
 Toimintatuotot 16 945,55 19 679,55 
 Toimintakulut -16 945,55 -9 109,07 
 Toimintakate  10 570,48 
520410 Perusop tasa-arvoa edist toime -2 928,60 -23 710,68 
 Toimintatuotot 68 922,00 84 002,00 
 Toimintakulut -71 850,60 -107 712,68 
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  TP 2017 TP 2018 
 Toimintakate -2 928,60 -23 710,68 
520411 Ihan pihalla! Oppilaat ymp tut  398,24 
 Toimintatuotot  1 453,00 
 Toimintakulut  -1 054,76 
 Toimintakate  398,24 
520412 Kerhotoim kehittäm 2017-2018   
 Toimintatuotot  40 240,59 
 Toimintakulut  -40 240,59 
 Toimintakate   
520413 Liikkuva koulu 2017-18  -1 584,36 
 Toimintatuotot 7 124,59 11 438,00 
 Toimintakulut -7 124,59 -13 022,36 
 Toimintakate  -1 584,36 
520414 Rn OPS-koutsit -tutorkoul opet   
 Toimintatuotot  17 928,98 
 Toimintakulut  -17 928,98 
 Toimintakate   
520415 JOPO-toim kehittäminen 2018   
 Toimintatuotot  17 628,90 
 Toimintakulut  -17 628,90 
 Toimintakate   
520416 Iloa liikkeellä Raumalla   
 Toimintatuotot  35 708,54 
 Toimintakulut  -35 708,54 
 Toimintakate   
520417 Liikkuva koulu 2018-2019   
 Toimintatuotot  19 090,55 
 Toimintakulut  -19 090,55 
 Toimintakate   
520418 Tasa-arvoa edist toimenpiteet  -8 803,33 
 Toimintatuotot  132 212,00 
 Toimintakulut  -141 015,33 
 Toimintakate  -8 803,33 
520421 Luanikast gotoutumist Raumal  -2 105,84 
 Toimintatuotot  14 202,44 
 Toimintakulut  -16 308,28 
 Toimintakate  -2 105,84 
520600 2016-2017 Nuorten työpajat   
 Toimintatuotot 104 285,78  
 Toimintakulut -104 285,78  
 Toimintakate   
520601 Rauman/Eurajoen etsivä nuoriso -14 121,57  
 Toimintatuotot 55 940,00  
 Toimintakulut -70 061,57  
 Toimintakate -14 121,57  
520602 KAMU-Osaava 3 (mus.op.)   
 Toimintatuotot 19 866,28  
 Toimintakulut -19 866,28  
 Toimintakate   
520606 Opistot framil -6 486,12  
 Toimintatuotot 15 000,00  
 Toimintakulut -21 486,12  
 Toimintakate -6 486,12  
520607 Maahanmuut.kotouttaminen liiku   
 Toimintatuotot 9 563,58  
 Toimintakulut -9 563,58  
 Toimintakate   
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  TP 2017 TP 2018 
520611 2017-2018 Nuorten työpajat   
 Toimintatuotot 113 460,89  
 Toimintakulut -113 460,89  
 Toimintakate   
520612 2017-2018 Etsivä nuorisotyö   
 Toimintatuotot 49 965,99 72 115,73 
 Toimintakulut -49 965,99 -72 115,73 
 Toimintakate   
520614 Verkostot voimavaraksi -hanke  -549,10 
 Toimintatuotot 8 603,41 20 978,00 
 Toimintakulut -8 603,41 -21 527,10 
 Toimintakate  -549,10 
520620 Seuraavat sata vuotta   
 Toimintatuotot  1 716,53 
 Toimintakulut  -1 716,53 
 Toimintakate   
520621 Esteettöm parantam kirjastoiss  -64,91 
 Toimintatuotot  6 250,00 
 Toimintakulut  -6 314,91 
 Toimintakate  -64,91 
520622 2018 - 2019 Etsivä nuorisotyö   
 Toimintatuotot  49 000,59 
 Toimintakulut  -49 000,59 
 Toimintakate   
520624 Verkostot voimavaraksi -hanke  -573,61 
 Toimintatuotot  14 862,00 
 Toimintakulut  -15 435,61 
 Toimintakate  -573,61 
520625 ICT-taitojen ja viestinnän keh   
 Toimintatuotot  5 781,13 
 Toimintakulut  -5 781,13 
 Toimintakate   
520800 Living with Cultural Heritage  -3 351,91 
 Toimintatuotot 70 386,59 67 004,83 
 Toimintakulut -70 386,59 -70 356,74 
 Toimintakate  -3 351,91 
520801 PortMate  -106 031,07 
 Toimintatuotot 151 951,14 92 037,50 
 Toimintakulut -151 951,14 -198 068,57 
 Toimintakate  -106 031,07 
 
 
Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hanke  
 
Hanke käynnistyi 1.9.2015 ja päättyi 28.2.2018. Hankkeelle on myönnetty yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 136 500 €. Hankkeen toiminta vuonna 2018 
keskittyi tuottamaan aiemmin tuotetun cleantech- julkaisun käännösversioita kiinaksi sekä suomeksi 
ja näistä digitaalisesti jaettavat materiaalit. Hankkeen loppuraportoinnit sekä maksatushakemus 
tehtiin hankkeen lopuksi.  
 
Biotuotetehdas käynnistäminen 
 
1.9.2017 alkanut ja 31.3.2018 päättynyt AIKO -rahoitteinen selvityshanke keskittyi analysoimaan 
olisiko Raumalle mahdollista perustaa uudentyyppistä biotuotetehdasta ja millaisilla edellytyksillä se 
voisi toteutua. Hankkeessa tuotettiin raportti ”Biotuotetehtaan käynnistämisen edellytykset” sekä 
siihen liittyvä markkinointimateriaali suomeksi ja englanniksi. 

183



Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 

 
PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä – projekti  
 
Hanke on STM:n ja ESR:n rahoittama valtakunnallinen hanke, jossa Rauman kaupunki on 
päähankehallinnoija ja osahankkeita on Rauman kaupungin osahanke mukaan lukien yhdeksän; 
Turun, Salon ja Someron kaupungit, Euran ja Eurajoen kunnat, Vates-säätiö, Työterveyslaitos ja 
yhteiskunnallinen (aiemmin sosiaalinen) yritys Rauman TaitoKunto Oy. Hankkeen päätavoitteena on 
kehittää ja vakiinnuttaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa ja tuoda 
kunnille pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon uusia toimintamalleja. Hankkeen kesto on 1.4.2015 – 
31.3.2018. 
Hanke on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja ikääntyville henkilöille. Rauman PARTY 
–hankkeessa on työskennellyt kokonaishankkeen hallinnossa projektipäällikkö ja -kehittäjä sekä 
Rauman omassa osahankkeessa kolme projektityöntekijää. Lisäksi 1.8.2016 palkattiin miesten 
ryhmän ja GreenCare -toiminnan vetäjäksi yksi projektityöntekijä työvalmentajan nimikkeellä. 
Rauman hanketoimintaa on toteutettu pääosin ryhmämuotoisesti, jotta siihen on saatu 
asiakasvolyymia, mutta ryhmän rinnalla on kulkenut asiakkaiden kanssa yksilötyöskentely ja yhdessä 
asiakkaan ja verkoston (ensisijaisesti työvoiman palvelukeskuksen) kanssa asiakkaan 
jatkosuunnitelman laadinta ja palveluohjaus. 

Ryhmien tavoitteena on asiakasosallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen, sosiaalisen 
kuntoutumisen, asiakkaiden elämänhallinnan ja arjen taitojen parantuminen, työ- ja toimintakyvyn 
selvittäminen, ylläpitäminen ja parantaminen sekä osallistujan työelämävalmiuksien kehittäminen. 
Asiakaspalautteen mukaan tavoitteissa on kohtuullisen hyvin onnistuttu. Asiakkaat ovat päässeet 
osallistumaan ryhmien sisällön suunnitteluun ja joihinkin ryhmiin he ovat toivoneet jatkoaikaa. 
 
YHTEISÖLLISYYDESTÄ VOIMAA SENIOREILLE – Rauman kaupungin kylähanke 
  
Hanke sai rahoituksen ajalla 1.9.2016 – 30.9.2017 Maaseudun Kehittämisyhdistys Ravakalta. 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää eri kylien kanssa yhteistyössä alueen ikäihmisille yhteisöllisyyttä 
lisäävää toimintaa ja juurruttaa toiminta kylille, jotta se jatkuisi niissä itseohjautuvasti hankkeen 
jälkeen. 
 
Nuorten työpaja 
 
Nuorten työpajahankkeen painopisteenä oli oppilaitosyhteistyön syventäminen ja laajentaminen 
sekä starttitoiminnan vakiinnuttaminen työpajan toimintaan. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa 
työosastojen yhteistoimintaa niin, että resursseja yhdistämällä voitiin järjestää riittävästi töitä 
osaamistasoltaan erilaisille nuorille.  
Nuorten työpajan hankerahoituksella on palkattu neljä valmentajaa: kaksi yksilövalmentajaa ja kaksi 
työvalmentajaa.  Palkattua henkilökuntaa nuorten työpajalla on yhteensä 11. Tämän lisäksi pajalla 
työskentelee oppisopimusopiskelijoita, velvoitetyöllistettyjä sekä satunnaisia työkokeilijoita. Vuoden 
2018 aikana henkilökunnasta neljä suoritti oppisopimuksella aluehallintoviraston ja Sataedun 
järjestämän Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorisopalveluille suunnatun Mielenterveys ja 
päihdealan erikoisammattitutkinnon. Koulutuksen suorittaneista kolme oli hankerahoituksella 

Työpajan osastojako on: Palveluosasto sisältäen kirjaston kahvilan Café Käpälän, 
perhekeskuskahvilan Café Tassula, työpajan lounasruokalan, työpajatilojen siivouksen sekä työpajan 
kuljetuspalvelutoiminnan, tekniikanosasto sisältäen aikaisemmat metalli-, puu- ja sisustustyöosastot, 
mediaosasto ja starttiosasto, jonka yhteydessä toimii myös mediastartti. Lisäksi työpaja hoitaa 
väliaikaisesti kaupungin uimahallin kahviota uuden hallin valmistumiseen saakka. 
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Työpajatoiminnassa on vuoden 2018 aikana ollut 185 nuorta. Päivittäin pajalla työskentelee 40–70 
nuorta. Starttivalmennuksessa on kirjoilla samanaikaisesti 15–20 nuorta. Nämä nuoret tarvitsevat 
hyvin paljon yksilöllistä ohjausta. Tältä osin tilanne on ollut hyvin haasteellinen. Etsivä nuorisotyö 
tekee aktiivisesti yhteistyötä starttivalmennuksen kanssa. 

JOPO-toiminnan kehittäminen 2017  

Valtionavustus on tarkoitettu joustavan perusopetuksen kehittämiseen ja kohdentuu Hj. Nortamon 
koululle, jossa joustavaa perusopetusta toteutetaan. Kysymyksessä on viiden kunnan verkostohanke 
ja mukana ovat myös Eurajoki, Harjavalta, Pori ja Uusikaupunki. Hankkeen kautta koulutettiin JOPO-
toiminnan henkilöstöä ja järjestettiin vertaistapaamisia. Hanketta koordinoi Rauman kaupunki. 
Hanke päättyi tammikuussa 2018.  Hanke ei toteutunut täysin suunnitellulla tavalla johtuen 
muutamien koulutusten peruuntumisesta ja siitä syystä hankkeen rahoitusta palautettiin 7015,30 
(sis. korot). Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 41544,99 euroa, josta 
omarahoitusosuutta oli 8309 euroa. 

JOPO-toiminnan kehittäminen 2018  

Valtionavustus on jatkoa aiemmalle JOPO-hankkeelle. Se on tarkoitettu joustavan perusopetuksen 
kehittämiseen ja kohdentuu Hj. Nortamon koululle, jossa joustavaa perusopetusta toteutetaan.  
Kysymyksessä on viiden kunnan verkostohanke ja mukana ovat myös Eurajoki, Harjavalta, Pori ja 
Uusikaupunki. Hankkeen kautta on koulutettu JOPO-toiminnan henkilöstöä ja järjestetty 
vertaistapaamisia. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka ja hanketta koordinoi Rauman 
kaupunki. Hanke saatettiin päätökseen vuoden 2018 lopussa, vaikka toiminta-aikaa olisi ollut vielä 
tammikuu 2019. Hanke sujui suunnitellusti. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 18 000, josta 
omarahoitusta Rauman osalta oli 720 euroa ja muiden verkostokuntien osalta 2880 euroa. 

Pedagogiikan ja johtamisen kehittäminen - Leikin voima 

Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettu Leikin voima- hanke päättyi huhtikuussa 2018. 
Hankkeessa kehitettiin varhaiskasvatuksen laatua yhdessä kaupungin yksityisten päiväkotien kanssa. 
Kehittämistyötä tehtiin henkilöstön pedagogisten valmiuksien parantamiseksi sekä johtajuuden 
vahvistamiseksi. Hankkeessa oli osan aikaa palkattu projektityöntekijä, joka jalkautui päiväkoteihin. 
Hankkeen menetelminä olivat konsultaatio, ohjausryhmätoiminta sekä monimuotoinen koulutus. 
Hankkeen talous toteutui suunnitellusti, vaikka laskennallisen omarahoituksen osuus ylitti suuresti 
vaaditun omarahoituksen määrän. Hanke toteutettiin 82 750 euron rahoituksella, josta 35 150 euroa 
oli omarahoituksen osuus. 

Innovatiiviset oppimisympäristöt – oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista 

Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista Rauman varhaiskasvatuksessa hanke alkoi 
elokuussa 2018 ja se päättyy 30.6.2020. Hankkeen kokonaismenot ovat 100 000 euroa, josta valtion 
avustusta on 79 746 euroa. Hanke kohdistuu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen ja erityisesti 
niiden innovatiivisuuden edistämiseen. Syksyllä 2018 on kartoitettu henkilöstön käsitystä yksiköiden 
fyysisen oppimisympäristön tilasta, sen hyvistä puolista ja kehittämisen kohteista. Lisäksi lapset ovat 
osallistuneet toimintaympäristöjen kehittämiseen. Seuraavaksi hankkeen ohjausryhmä tekee 
linjauksen siitä, mitkä ovat ne kohteet ja asiat, joiden kautta varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä 
(oppimisympäristöjä) lähdetään kehittämään. Tiedossa on pientä remonttia, pihojen kunnostusta ja 
välinehankintoja. 

Iloa liikkeellä Raumalla  
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”Iloa liikkeellä Raumalla” on kolmivuotinen Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
liikunnallistamiseen tähtäävä hanke. Hankkeen ensimmäisen vuoden tavoitteita olivat: 

- varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten päivittäisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen 

- toimintakulttuurin liikunnallistaminen 

- Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma aktiiviseksi työkaluksi ja tueksi 

- henkilöstön sitouttaminen ja heidän osaamisen tukeminen/kehittäminen 

Ensimmäisen hankevuoden pääpaino oli henkilöstön osaamisen tukemisessa ja kehittämisessä. 
Laajana yksikkökohtaisena koulutuskokonaisuutena järjestetty ”Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa”-
koulutus (3h) tavoitti yhteensä 317 työntekijää. Esimiehet (15) sitoutettiin hankkeeseen omalla 
koulutuksellaan ja lisäksi tarjottiin opintoretki/seminaari yhteensä 35 osallistujalle. Yksikköjen 
liikunnallistamista organisoivat liikuntavastaavat, joita koulutettiin syksyllä 2018. Lasten motoriset 
perustaidot-koulutukseen (3h) osallistui 64 kasvattajaa. Koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
henkilöstön kouluttaminen on vaikuttanut lisäävästi lasten mahdollisuuteen liikkua enemmän 
varhaiskasvatuspäivän aikana. Kasvattajien asenne on muuttunut sallivammaksi ja liikkumiseen 
kannustavammaksi. Lasten ryhmätiloihin on tuotu enemmän liikuntavälineitä ja oppimisympäristössä 
on huomioitu fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Lapsia ja henkilöstöä on innostettu lisäksi kiertävillä 
liikuntavälinekasseilla, joissa on uusia ja erilaisia välineitä monipuolisen liikunnan toteuttamiseen. 
Ryhmillä on ollut mahdollisuus ottaa käyttöönsä Breikkeri-sovellus, jonka avulla päivittäiseen 
liikkumiseen on tuotu TVT:tä ja uudella tavalla innostavaa liikkumista.  Kasvattajille ja esimiehille on 
luotu työkaluja liikunnallistamisen tueksi. 

Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen 2017 - 2018  

Valtionavustus käytettiin tutoropettajina toimineiden opettajien koulutusten järjestämiseen. Hanke 
päättyi maaliskuun lopussa 2018. Hankkeen rahoituksessa käytettiin omarahoitusta hieman 
suunniteltua enemmän. Hankkeen kokonaiskulut olivat 18547 euroa, josta 6147 euroa oli 
omarahoitusta. 

Opetusryhmäkoon pienentäminen/ koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2017-2018  

Vuosiksi 2017-2018 rahaa myönnettiin valtionavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja 
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Hj. Nortamon, Karin, Kodisjoen, Kourujärven, Nanun, 
Pyynpään, Raumanmeren ja Vasaraisten kouluille. Menneenä lukuvuonna hankerahoituksella 
mahdollistettiin jakotunteja kouluille sekä yhdelle koululle parkkitoimintaan ohjaaja.  Hanke toteutui 
suunnitellusti (omarahoituksen ollessa hiukan arvioitua suurempi) ja päätettiin kesällä 2018. 
Hankkeen verottomat kokonaiskustannukset olivat 169 869,64 euroa, josta omarahoitusta oli 60 
869,64 euroa. 

Ihan pihalla – hanke 

Kaarinan kaupungin koordinoimalla verkostohankkeella, joka on myös yksi Opetushallituksen 
kärkihankkeita, tavoitellaan uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ilmiöpohjaisen 
lähiympäristön tutkimisen ja vähähiiliseen tulevaisuuden näkökulman kautta. Hankkeen kautta on 
järjestetty koulutusta opettajille, hankittu ympäristön tutkimiseen tarvittavaa välineistöä kouluille 
sekä tarjottu käyttöön Seppo-alusta pelillistä oppimista varten. Hanke suunniteltu päättyminen oli 
vuoden 2018 lopussa, mutta hanke on saanut jatkoaikaa 31.5. 2019 saakka. Hankkeen talouden 
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seuranta tapahtuu koordinoijan, Kaarinan kaupungin, kautta. Rauman kaupunki oli vuoden 2018 
loppuun mennessä laittanut hankkeeseen noin 8000 euroa omarahoitusosuutta. 

 

Kerhotoiminnan kehittäminen 2017-2018 

Valtionavustus tarkoitettiin kaikkien Rauman koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen. 
Kerhotoiminnan tarjontaa laajennettiin ja monipuolistettiin, liikuntakerhojen lisäksi on tarjolla ollut 
nuorten vaikuttamiseen ohjaavaa toimintaa sekä kirjallisuuteen/runouteen liittyviä kerhoja myös 
alakouluissa. Kerhotoimintaa järjestettiin kaikilla kouluilla. Hanke on päättynyt 31.12.2018.  

Liikkuva koulu 2017-2018 

Aluehallintoviraston avustuksella tuetaan oppilaiden liikunnallista koulupäivää. Avustus koskee 
kaikkia Rauman kouluja. Avustuksella on ostettu liikuntavälineitä, toiminnallisen oppimisen välineitä 
sekä toiminnallisen oppimisen mahdollistavia kalusteita. Lisäksi rahoituksella on koulutettu opettajia 
liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämiseen. Hanke toteutui suunnitellusti ja päättyi kesällä 2018. 

Hankkeen verottomat kokonaiskustannukset olivat 20146,95 euroa, josta omarahoitusta oli 10146,95 
euroa. 

OPS-koutsit – tutorkoulutusta ja – toimintaa opettajille 

Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen perusopetuksessa. Hanke 
on osa hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja 
opetussuunnitelman jalkauttaminen. Hankkeen kautta on palkattu digitutoreita ohjaamaan 
digitaalisuuden eteenpäinviemistä kaikilla Rauman kouluilla. Syksyllä 2018 tehtävissä aloittaa kaksi 
20%:lla työajalla tutorointia tekevää tutoropettajaa, jotka ohjaavat kollegoitaan uuden 
opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Lisäksi hankkeen kautta mahdollistetaan 
tutoropettajille kulutusta ja kaikille opettajille omaa ammattitaitoa täydentäviä työpajoja ja 
koulutuksia. Hanke jatkuu 30.6.2019 saakka. Vuoden 2018 lopussa hankkeen 75 500 euron 
kokonaisrahoituksesta oli käytetty noin 18 000. Loput rahoituksesta käytetään kevään 2019 aikana. 

Liikkuva koulu 2018-2019 

Avustusta käytetään aiempien liikkuva koulu- hankkeiden tavoin kaikilla Rauman kouluilla. 
Hankkeessa vahvistetaan aiempien hankkeiden hyväksi havaittuja käytäntöjä. Toiminnallisuuden 
lisääminen ja istumisen vähentäminen koulujen arjessa sekä välituntiliikunnan ja 
oppimisympäristöjen liikuntaan kohdistettu kehittäminen ovat hankkeen perusajatuksena. Uutena 
asiana hankkeessa lähdetään kehittämään liikuntapolkua Rauman kouluille. Rahoitus käytetään 
välineiden ja kalusteiden hankkimiseen, liikuntapolun mahdollistavine kuljetusten hankkimiseen, 
ohjausryhmän toiminnan sekä hankkeen suunnittelun palkkakustannuksiin sekä henkilöstön 
kouluttamiseen. Liikkuva koulu – hanke aloitettiin elokuussa. 56 000 euron kokonaisrahoituksesta 
vuoden 2018 aikana käytetty noin 19 000 euroa. Loput rahoituksesta käytetään kevään 2019 aikana. 

Opetusryhmäkoon pienentäminen/ koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2018-2019 

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, 
erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja 
opetusryhmien joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Hankkeen 
rahoitus on kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan, Unajan, Lapin, Nanun, Raumanmeren, Hj. 
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Nortamon ja Kourujärven kouluihin sekä Kourujärven esiopetukseen. Suurin osa kouluista käyttää 
rahoituksen jakotunteihin ja kolmessa yksikössä rahoitusta on käytetty myös ohjaajan/avustajan 
palkkaamiseen. Avustus otettiin käyttöön elokuussa 2018 ja vuoden 2018 loppuun mennessä 
hankkeen 291 516 euron kokonaisrahoituksesta oli käytetty noin 140 000 euroa. Loput rahoituksesta 
käytetään kevään 2019 aikana. 

Luanikast gotoutumist Raumal – maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumishanke  

Opetushallituksen myöntämä valtionavustus on tarkoitettu maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseen. Toiminta aloitettiin 
syyskuussa 2018 ja hanketta vetämään palkattiin projektikoordinaattori. Hän toimii 
varhaiskasvatuksen konsultoivana S2-opettajana sekä koordinoi maahanmuuttajien kohtaamiseen 
liittyvää koulutusta henkilöstölle, suunnittelee oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja 
malleja perusopetuksessa. Rahoitus käytetään koordinaattorin palkkaan sekä koulutusten 
järjestämiseen. Hanke aloitettiin syyskuussa 2018 ja vuoden loppuun mennessä 95 000 euron 
kokonaisrahoituksesta oli käytetty noin 17 000 euroa. Loput rahoituksesta käytetään vuoden 2019 
aikana. 

Seuraavat sata vuotta 

Opetushallitus on myöntänyt 13 000 € avustuksen opetuksen kehittämiseen nykyaikaisten ja 
tulevaisuudessakin toimivien opetusmenetelmien, opetuksessa käytettävien välineiden ja 
opetusteknologian avulla. Tähän kehitystyöhön tarvitaan tämän hetken tietoa aikuisten oppimisesta, 
uusista opetusvälineistä ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Hankkeen avulla tämän tiedon 
keräämiseksi tehdään tutustumismatkoja muihin oppilaitoksiin, käytetään asiantuntijoita ja 
kouluttaudutaan. Samalla hankitaan tietoa hyvistä, pitkälle tulevaisuuteen toimivista, kestävistä ja 
toimivista opetus- ja hallintotiloista. Rauman kansalaisopiston lähivuosien tärkein tavoite on turvata 
opetuksen kehittämismahdollisuudet suunnittelemalla tuleva päätoimipaikka mahdollisimman hyvin. 
Kerättyä tietoa hyödynnetään uuden päätoimipaikan tilaratkaisujen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa huomioiden, että ko. tilat tulevat osittain yhteiskäyttöön peruskoulun, 
musiikkiopiston ja liikuntatoimen kanssa. Hankkeessa toteutettiin tutustumismatkat Turun 
suomenkieliseen työväenopistoon, Valkeakoski-opistoon, Tampereen seudun työväenopistoon, 
Someron kansalaisopistoon ja Tampereen Tesoman kouluun. Pääpaino hankkeesta toteutuu ensi 
vuonna. 

Esteettömyyden parantaminen kirjastoissa 

Hanke toteutui suunnitellusti. SAMK:n esteettömyyskartoittajat suorittivat esteettömyyskartoitukset 
pääkirjastossa sekä Kourujärven ja Pyynpään lähikirjastoissa. Raportti valmistui heinäkuussa. Lopuilla 
hankkeeseen varatuilla varoilla hankittiin pyörätuolit asiakaskäyttöön kaikkiin kolmeen kirjastoon, 
kaksi heikkonäköisille tarkoitettua suurentavaa lukulaitetta pääkirjaston lehtisaliin sekä vaihdettiin 
pääkirjastossa 247 hyllynpäätyopastetta suurempiin ja selkeämpiin. Hankkeen kustannukset olivat 
6436 euroa, joista omaa rahoitusta 1436 euroa. 

Maahanmuuttajien kotoutus liikunnan avulla 

Hankkeella edistettiin maahanmuuttajien integraatiota kantaväestöön ja asumisviihtyvyyttä eli 
pyrittiin ehkäisemään maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Hankerahaa käytettiin 
maahanmuuttajalasten kerhomaksuihin, liikuntavälineisiin, kuljetuksiin eri liikuntatapahtumiin, 
tulkkauspalveluihin sekä harrastuskustannusten subventioihin. Hankerahalla maksettiin myös 
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maahanmuuttajien kerhojen, uintivuorojen ja liikuntatapahtumien ohjaajakustannuksia. Hanke 
loppui 31.12.2018 ja se toteutui suunnitellusti. 

Etsivä nuorisotyö  

Etsivän nuorisotyön hankerahoitus kohdistuu kokonaisuudessaan palkkauskustannuksiin. Sitä 
myönnettiin edelleen kolmelle etsivälle nuorisotyöntekijälle. Valtionavustus kattaa n. 60 % hankkeen 
menoista. Etsivää nuorisotyötä on tehty hankerahoituksella vuodesta 2010. Aluehallintovirasto 
myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Valtoinavustus kohdennetaan 
etsivän nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin, jota täydennetään omalla rahoitusosuudella. 
Rauman kaupungilla etsiviä nuorisotyöntekijöitä on kolme. Etsivä nuorisotyö auttaa palvelujen 
ulkopuolelle jäämässä olevia tai jo ulkopuolelle jääneitä nuoria tunnistamaan omat muutoksen 
tarpeensa ja vie heidät tarvitsemiensa palveluiden piiriin.  Tehtävänä on tukea yksilöllisesti nuorten 
kokonaisvaltaista eheytymistä yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa sekä valmentaa heitä 
eri menetelmin koulutukseen ja työelämään. Toimintaa on kehitetty ja laajennettu vuosien aikana 
yksilöllisestä palveluohjauksesta ja tiiviistä verkostoyhteistyöstä erilaisten ryhmätoimintojen 
järjestämiseen.  

Viimeisen puolen vuoden aikana nuorten työllisyystilanteen parantuessa etsivään nuorisotyöhön 
ohjautuneet nuoret ovat vaatineet enemmän tukea ja ohjausta, jolloin on korostunut myös tiivis 
työskentely yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa. Kohderyhmän muutoksen myötä myös etsivien 
omien ryhmätoimintojen tarpeellisuus on korostunut ja niissä on huomioitu nuorten ajankohtaiset – 
ja kausittaiset aiheet. Vuoden alusta etsivät ovat ottaneet aktiivisen roolin uudessa lasten, nuorten ja 
perheiden palveluverkoston eri työryhmissä. 

Verkostot voimavaraksi –hanke 2017 - 2018 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto myöntämällä avustuksella on toteutettu verkostot voimavaraksi 
hanketta. Avustus käytettiin työntekijän palkkaan. Hanketyöntekijänä toimi Rauman 
nuorisopalveluiden nuorisotyön koordinaattori. Hankkeen työntekijä koordinoi maakunnallista lapsi- 
ja nuorisopoliittista koordinaatiota (Lanu koordinaatio) sekä Satakunnan ja Lounais-Suomen alueen 
laajuisia nuorisotyön verkostoja. Syksyllä 2017 järjestettiin Lanu koordinaatioryhmän kokouksia kaksi 
sekä yksi Lanu Foorumi, jossa aiheena oli lasten ja nuorten osallisuus. Hankekauden aikana 
ylläpidettiin vuodesta 2013 toimineita Lounais-Suomen laajuisia nuorisotalo- ja aluetyön 
kehittämistyöryhmää sekä nuorisotyön kansainvälisen nuorisotyön tiimin verkostoja. Verkostoja 
ylläpidettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen verkoissa voimaa–hankkeen kanssa. Lisäksi ylläpidettiin 
Satakunnan nuorisotoimien vastaavien verkostoa. Keväällä 2018 perustettiin Satakunnan nuoriso-
ohjaajien sekä Lounais-Suomen nuorisovaltuusto-ohjaajien verkostot sekä järjestettiin koulutusta 
nuorisovaltuuston ohjaajille. Keväällä 2018 tehtiin valmistelutöitä nuorisotyön arviointivälineen 
pilotoinnin aloittamiseksi. Arviointivälineen pilotti alkoi syksyllä 2018 ja jatkuu vuoteen 2020. 
Nuorisotyön arviointivälineen pilottia koordinoi verkostot voimavaraksi hanke yhteistyössä Varsinais-
Suomen Verkoissa voimaa hankeen kanssa. Arviointivälineen pilottiin hankitaan nuorisotutkijan 
työpanosta ostopalveluna. 

Verkostot voimavaraksi-Satakunta 2018- 2019  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi Rauman kaupungille avustusta ajalle 2.9.2018-1.9.2019 
verkostot voimavaraksi hankkeelle. Avustus käytettiin hankkeen työntekijän palkkaan sekä 
nuorisotutkijan ostopalveluun. Hanketyöntekijänä toimii Rauman nuorisopalveluiden nuorisotyön 
koordinaattori. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja koordinoida Satakunnan ja Lounais-Suomen 
alueen nuorisotyön verkostoja sekä maakunnallista lapsi-ja nuorisopoliittista koordinaatiota. Lisäksi 
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tavoitteena on pilotoida nuorisotyön arviointivälineen käyttöönottoa. Syksyn 2018 aikana on 
järjestetty Lounais-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät, ylläpidetty nuorisotalo- ja aluetyön 
kehittämistyöryhmää, nuorisotyön kansainvälistä tiimiä sekä Satakunnan nuoriso-ohjaajien sekä 
nuorisotyöstä vastaavien verkostoja. Nuorisotyön arviointivälineen pilotointi alkoi syyskuussa 2018. 
Arviointivälineen pilotointiin osallistui 10 Lounais-Suomen kuntaa sekä Mannerheimin 
lastensuojeluliiton ja Nuoren kirkon valtakunnalliset nuorten nettipalvelut. Pilotti jatkuu kevääseen 
2020. 

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 2017 – 2018 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lukuvuodelle 2017-2018 2 600 €:n avustuksen 
paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella järjestettiin musiikkikerhotoimintaa viikoittain Karin 
koulussa (Kari ja kakrut) ja Syvärauman koulussa (Syviksen syke) koko lukuvuoden ajan. Toiminnassa 
oli mukana 67 lasta. Hanke on päättynyt 31.5.2018 ja se toteutui suunnitelmien mukaisesti. 

Musiikkipedagogisen osaamisen kehittäminen – OPS2018 (Porin kaupunki hallinnoi) 

Opetushallitus on myöntänyt 9 000 €:n avustuksen Porin kaupungille satakuntalaisten 
musiikkioppilaitosten yhteistyöverkoston Musiikkipedagogisen osaamisen kehittäminen – OPS2018 –
hankkeelle, jota koordinoi Palmgren konservatorio. Rauman musiikkiopiston henkilöstöä on 
osallistunut hankkeessa järjestettyihin koulutustilaisuuksiin, joilla on tuettu opettajien ammatillisen 
osaamisen kehittämistä uuden opetussuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti. 

Arvioinnin kehittäminen (Laitilan kaupunki hallinnoi) 

Opetushallitus on myöntänyt Laitilan kaupungille 20 000 €:n avustuksen Vakka-Suomen ja Rauman 
musiikkiopiston yhteiselle Arvioinnin ja toimintakulttuurin kehittämishankkeelle. Rauman 
musiikkiopisto on toteuttanut hanketta yhteistyössä Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa. Hanke 
on toteutunut suunnitelmien mukaan ja sen aikana toteutettiin kahdeksan yhteistä 
koulutustilaisuutta arviointiin ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämiseen liittyen. 

ICT-taitojen ja viestinnän kehittäminen  

Opetushallitus on myöntänyt 18 000 €:n avustuksen ICT-taitojen ja viestinnän kehittämiseen. Hanke 
on käynnistynyt 1.8.2018 ja syyslukukauden aikana musiikkiopiston opetushenkilöstölle on järjestetty 
kahdeksan ICT-taitojen kehittämistä tukevaa koulutustilaisuutta. Hanke jatkuu 31.12.2019 saakka. 

Musiikkiopiston musiikkikerhotoiminnan järjestäminen lv. 2018-2019  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lukuvuodelle 2018-2019 2 100 €:n avustuksen 
kerhotoiminnan järjestämiseen. Avustuksella on järjestetty musiikkikerhotoimintaa Karin koulussa 
(Kari ja kakrut) ja Syvärauman koulussa (Syviksen syke) yhteensä 67 lapselle. Hanke on käynnistynyt 
13.8.2018 ja se jatkuu kevätlukukauden 2019 loppuun asti. 

Living with Cultural Heritage 2015-2018 
LiviHeri-hanke rakentuu vaiheistetuista työpaketeista. Vaiheistus seuraa puolivuotisjaksoja. 
Tammi-heinäkuussa hankkeessa saatettiin päätökseen suurin osa Rauman kaupungin vastuulla 
olevista toimenpiteistä. Hanke päättyy marraskuun lopussa. LiviHeirille myönnettiin 
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hanketason tunnus toukokuussa.  
 
Hankkeessa vuosittain toteutettavaan partneritapaamiseen osallistui kahdeksan henkilöä Rauman 
kaupunkiorganisaatiosta eri toimialoilta. Tapaamisen järjestämisvuorossa olivat latvialaiset partnerit. 
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Tapaamisen yhteydessä julkistettiin LiviHerin hankejulkaisu:  
Haanpää, R, Puolamäki, L & Raike, E (edit. 2018). Living with Cultural Heritage.Sharing Knowledge 
and Experiences around the Baltic Sea. Turun yliopisto. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 
julkaisuja 53. 
 
Tutkimusyhteistyöhön liittyvät Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 
koulutusohjelman kenttäkurssi ja kulttuuriympäristökasvatuksen kurssi järjestettiin Vanhassa 
Raumassa. Kenttäkurssin aikana saatiin päätökseen Vanhan Rauman talonomistajien ja yrittäjien 
keskuudessa tehdyt tutkimushaastattelut. Haastatteluihin osallistui vuosina 2016-2018 lähes 50 
henkilöä. Tutkimusaineisto on tallennettu Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja 
maisemantutkimuksen koulutusohjelman arkistoon.  
Kultturiympäristökasvatuksen kursseilla on tuotettu ja tuotteistettu aineistoja kulttuuriperintö- ja 
ympäristötiedon jakamiseksi. Mobiilopastetut reitit ja opaskirja valmistuivat huhtikuussa.  
Kulttuuriperintö- ja ympäristötiedon jakamiseen, hiljaisen tiedon keräämiseen ja yhteisöllisen 
suojelun työpakettiin liittyen järjestettiin touko-heinäkuun aikana neljä opastettua kävelyä Vanhan 
Rauman pihoilla ja Raumanjoen varrella edellä mainittuihin reitteihin ja Vanhan Rauman 
pihainventointiin liittyen.  
 
Vanhassa Raumassa tarjottaviin kotivierailuihin ja kotimajoitukseen liittyviä työpaketteja arvioitiin 
yhdessä Vanhan Rauman talonomistajien, Rauman kaupungin matkailupäällikön ja Pitsiviikon 
tuottajan kanssa tammikuussa. Kotivierailuita päätettiin kehittää tuottamalla Avoimet pihat – Open 
yards –niminen vierailuohjelma Porin asuntomessujen ajaksi. Vanha Rauma yhdistys kokosi 12 taloa 
sisältävän vierailuohjelman, jota LiviHeri ja Rauman kaupungin matkailu yhdessä markkinoivat omissa 
kanavissaan ja kaupungin tuottamalla osastolla asuntomessuilla. Avoimilla pihoilla vieraili noin 1500 
kävijää Suomesta ja ulkomailta. Vierailuohjelmaan osallistuneet talonomistajat haastateltiin 
tapahtumaviikkojen jälkeen konseptin edelleen kehittämiseksi.  
Kotimajoituksen asiakasmäärä on ollut noin 200 henkilöä vuodessa.  
 
Rauman kaupunki on hankkeen lead partner ja vastaa siten hankehallinnosta. Hankkeen sulkemiseen 
liityvät toimenpiteet käynnistettiin keväällä 2018. Hanke päättynyt 30.11.2018; hankkeen 
loppuraportti valmisteilla. 
 
PortMate –pienvenesatamien kehittämishanke 2016 - 2019 
 
PortMate -hankkeessa kehitetään ratkaisuja turvallisempiin ja ympäristöystävällisimpiin 
pienvenesatamiin paikallisille asukkaille ja matkailijoille. Hanketta hallinnoi Satakunnan 
ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Rauman kaupunki on yksi projektin partnereista. 
 
Hankkeen aikana tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. investoinnit Kylmäpihlajaan, Kuuskajaskariin ja 
Syväraumanlahdelle, hyvien käytänteiden ja osaamisen jakaminen resurssitehokkaista ja turvallisista 
ratkaisuista pienvenesatamaissa, ohjeistusten laatiminen veneilijöille ja yhteismarkkinointi. 
 
Vuoden 2018 toiminta on ollut pääosin hankkeen toimenpiteiden ja investointien suunnittelua ja 
osaamisen sekä hyvien käytänteiden vaihtamista hankepartnereiden kesken. Investoinneista on 
aiemmin toteutunut yhden laiturin led-valaistus Syväraumanlahdella sekä Kylmäpihlajan porakaivon 
asennus. Tällä raportointijaksolla toteutuivat Kuuskajaskarin septitankintyhjennyslautta, 
pelastusvälinesetit Syväraumanlahden, Kuuskajaskarin sekä Kylmäpihlajan laitureille sekä 
markkinointi- ja turvallisuusvideot Rauman PortMate –satamista.  
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Tilinpäätös 2018/Täydennysosa 

 
Venesatamien toiminallisuutta parannettu (valaistusta uusittu, suoritettu jätehuoltoon liittyviä 
toimenpiteitä). Kylmäpihlajan huoltorakennuksen rakentaminen käynnistynyt. Hankkeen 
toteuttaminen jatkuu vuoden vaihteen jälkeen. 
 
Rannikko Life 
Hanke käynnistynyt alkusyksyllä. 
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