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RAUMAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY

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

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär-
jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset annetaan valtuustolle 
arviointikertomuksena.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakuntaan tilivuonna 2018 kuuluivat seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäse-
net:

Jäsen        Varajäsen

Seppo Numminen, puheenjohtaja 27.8. saakka
Seppo Sattilainen, puheenjohtaja 28.8. alkaen   Kari Välimäki
Tomi Vainio, varapuheenjohtaja    Sami Laine 
Raija Banerjee      Aleksi Reini 
Keijo Jalonen       Arto Tarvainen 29.10.2018 saakka
        Erja Starck 30.10.2018 alkaen
Marika Leppänen      Anne Sieviläinen
Hanna Selkämö      Katriina Lehtinen
Reijo Siivonen      Ville-Pekka Rouhiainen 
Irma Suonpää      Marja-Leena Marttinen
Carita Vainio       Reija Koivisto
    
Lautakunnan esittelijänä toimi kaupunginreviisori Arto Suomela 16.9.2018 saakka, kaupungin 
lakimies Mikajuhani Numminen vs. kaupunginreviisorina oman työnsä ohella 17.9.2018 alkaen ja 
tarkastuslautakunnan sihteerinä tarkastussihteeri Katja Takalo.

Kaupungin tilintarkastuksesta vastasi Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, 
KHT Pasi Leppänen 26.3.2018 saakka, 27.3.2018 alkaen JHT, KHT Benita Öling. Tarkastuslautakun-
nan kokouksessa 18.9.2018 hyväksyttiin Rauman kaupungin tilintarkastussopimuksen siirto Ernst 
& Young Oy:ltä BDO Oy:lle, jonka jälkeen vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT 
Sari Isaksson. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori tarkastussäännön mu-
kaisesti.

Lautakunta piti tilikautta 2018 koskevia kokouksia yhteensä 15 kertaa. Lautakunta osallistui myös 
4.3.2019 järjestetylle valtuuston arviointipäivälle, jonka tavoitteena oli kuulla hallintokunnittain 
ja liikelaitoksittain vuoden 2018 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kannalta 
merkittävimmät ja olennaisimmat asiat.
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2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSISTA 
AIHEUTUNEET TOIMENPITEET

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.5.2018 vuoden 2017 arviointikertomusta ja päätti 
kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat.

Kaupunginhallitus päätti 4.6.2018 merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2017 tietoonsa saatetuk-
si ja lähettää sen lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kullekin omalta osaltaan. 
Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa lauta-
kuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin lautakunnan tulee esittää siitä silti oma lau-
suntonsa. Lausunnot tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään elokuun loppuun mennessä 2018. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.10.2018 merkitä saadut lausunnot tiedoksi ja lähettää 
ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi lausunnot tiedoksi 29.10.2018.

Rauman kaupungin tarkastuslautakunta 2017-2021. Vasemmalta oikealle Seppo Sattilainen (puheenjohtaja), Raija Banerjee, Reijo 
Siivonen, Tomi Vainio (varapuheenjohtaja), Irma Suonpää, Carita Vainio, Marika Leppänen, Keijo Jalonen, Hanna Selkämö ja Katja 
Takalo (tarkastussihteeri).
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Arviointikertomus 2016

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

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

Arviointikertomus 2017

Konsernipalvelut
Tilinpäätöksessä ja varsinkin sen täydennysosassa 
on paljon päällekkäistä tietoa johtuen organisaatio-
uudistuksesta. Tilinpäätöstä ja sen täydennysosaa 
tulee kehittää tältä osin. 

Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin ja 
konsernin budjetointiin tulee kiinnittää enemmän 
huomiota, jotta uskottavuus talousarviolukuihin 
säilyy jatkossakin.

Sairauslomapäivien kasvuun tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota ja selvittää mahdolliset työhyvinvoinnin 
kipukohdat.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Vanhuspalveluiden henkilökunnan koulutukseen 
tukee jatkossa myös panostaa. 

Sosiaali- ja terveystoimen budjetointi tulee jatkossa 
saattaa realistiselle tasolle.

Tekninen valiokunta
Tarkastuslautakunta katsoo, että kiinteistöjen koh-
talosta tulee kyetä päättämään nykyistä nopeammin 
ja systemaattisemmin. Uotilan alakoulun ja HJ Nor-
tamon koulun lopullisesta purkamisesta tulee tehdä 
päätös mahdollisimman pikaisesti. Myös Ankkuri-
puiston koulun (musiikkiopisto) tulevasta kohtalosta 
tulee päättää viipymättä. 

Toimenpiteet 2017 ja 2018

Ei merkittäviä toimenpiteitä vuonna 2017. Vuonna 
2018 todettiin, että kaupunki ei ole yleisesti osallis-
tunut yksityisten tahojen omistamien talojen hissi- 
tai muihin korjauksiin verovaroin. 

Uotilan alakoulun purkupäätös on tehty kunnan-
hallituksessa 2.10.2017 § 479. Purku-urakoitsija on 
valittu teknisen valiokunnan kokouksessa 28.8.2018 
§ 177. Uuden koulun rakentamispäätöstä ei ole vielä 
tehty. 

Toimenpiteet 2018

Näiden kahden dokumentin tekstisisältöä ja rapor-
toinnin tarkkuutta tarkastellaan paremmin vuoden 
2018 tilinpäätösohjeistusta laadittaessa, jotta do-
kumenttien päällekkäisiä tietosisältöjä voitaisiin 
välttää. 

Vuoden 2018 aikana on pyritty osaltaan kehittämään 
verorahoituksen ennakointia osallistumalla kunta-
kentän valtionosuuksia ja verotusta koskeviin koulu-
tustilaisuuksiin. 

Osatyökykyisten tilanteen kartoittamiseen ja työky-
kyjohtamisen mallintamiseksi Rauman kaupungilla 
alkaa elokuussa 2018 vuoden mittainen projekti, jos-
sa tavoitteena on ennaltaehkäisevän työhyvinvointia 
tukevan toimintamallin kehittäminen. Hankkeessa 
etsitään ratkaisuja yksilön ja työyhteisöjen työhy-
vinvoinnin parantamiseen sekä sairauspoissaolojen 
vähentämiseen. 

Ei esitettyjä toimenpiteitä vuonna 2018.

Toimiala katsoo valmistelleensa budjettinsa huo-
lellisesti aiempien vuosien toteuman perusteella, 
ottaen huomioon toiminnassa tapahtuneet sisäiset 
järjestelyt, lainsäädännön muutokset sekä osoitetta-
vissa olevat palvelutarpeiden muutokset. Valiokunta 
ei katso alibudjetoineensa toimintaa. Ei esitettyjä 
toimenpiteitä vuonna 2018.
 

Uotilan alakoulun purkamispäätös on tehty kau-
punginhallituksessa 2.10.2017 § 479, HJ Nortamon 
koulun osalta purkamispäätöstä ei ole tehty, mutta 
kunnanhallitus on 19.2.2019 § 63 tehnyt päätöksen 
uudisrakentamisen suunnittelusta sekä HJ Nortamon 
koulun että musiikkiopiston osalta. HJ Nortamon 
koulussa on vielä osittain toimintaa.
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Kaupungin sisäilmaongelmaisten opetuskiinteistö-
jen määrä on lisääntynyt huolestuttavasti ja sisäil-
maongelmien ratkaisemiseen tuleekin panostaa 
riittävästi ja nopeasti. 

Naulan työkeskus -hanke Kaivopuistossa on toteu-
tunut erittäin hitaasti. 

Tarkastuslautakunta katsoo, että kunnallistekniikan 
kohteiden suunnittelua ja aikataulutusta tulee pa-
rantaa, jotta vältytään jatkossa uusista Monnanka-
dun peruskunnostuksen kaltaisista iäisyystyömaista. 

Kaavoitusjaosto
Uotilassa on runsaasti tarjolla omakotitalotontteja. 
Näiden tonttien kysynnän lisäämiseksi tulisi selvit-
tää, onko mahdollista kaavaa muuttamalla tehdä 
mahdolliseksi yksikerroksisten omakotitalojen ra-
kentaminen ja sitä kautta lisätä tonttien kysyntää.
 
Liikelaitos, Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos
Laitoksen oma hukkaveden tavoitetaso 15 %,
ei toteutunut.

Liikelaitos, Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos
Liikelaitos ei yltänyt taloudellisena tavoitteena 
olleeseen liikeylijäämään.

Tilapalveluissa on aloitettu kiinteistöjen kuntotut-
kimukset ja korjausrakentamisen pitkän tähtäimen 
suunnitelman tekeminen. Työ saadaan valmiiksi 
vuoden 2019 aikana.

Hanke valmistui huhtikuussa 2018.  

Jatkossa isommat, teknisesti vaativat ja liikenteelli-
sesti ruuhkaiset kohteet tulee toteuttaa olennaisesti 
suuremmin resurssein. Tämä edellyttää mm. vuo-
rossa työskentelyä ja riittävää kalustokapasiteettia. 

Asemakaavan muuttamismahdollisuutta on tutkittu 
keväällä 2018 ja sitä on mahdollista muuttaa siten, 
että yksikerroksisten tonttien määrä kasvaa. Kaa-
vamuutokseen ryhtymisestä päätettiin (18.12.2018 
KVJ 135 §) kaavoitusohjelman käsittelyn yhteydessä. 
Koskee Uotilan aluetta.

Verkoston peruskorjaus tulee nostaa lähivuosien 
merkittäväksi investointikohteeksi. 

Liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen vuonna 2018.

Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja investointien nettomenot olivat 20,6 M€, mikä on 14,3 M€ 
vähemmän kuin talousarviossa. Rahoitustarve katettiin pääasiassa lainanottoa lisäämällä. Laina-
määrän nettomuutos oli 9,8 M€, mikä on 0,8 M€ enemmän kuin talousarviossa.

3 KAUPUNGIN KOKONAISTALOUDEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

3.1 Rauman kaupunki

3.1.1 Talousarvion toteutuminen¹

Tuloslaskelman toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat toimintamenot ja toiminta-
kate (toimintatulot/toimintamenot). Tuloslaskelmaosan toimintamenot olivat 315,5 M€.  Tämä on 
4,3 M€ enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Toimintakatteeksi muodostui 212,8 M€, mikä on 
3,7 M€ parempi kuin talousarviossa.

Verotulojen kertymä oli 2,7 M€ suurempi kuin talousarvion mukainen arvio (toteutumisaste 101,6 
%). Valtionosuudet jäivät lievästi (0,2 M€) alle talousarvion. 

Vuosikate muodostui selvästi talousarviota paremmaksi, kun 0,5 M€ alijäämäiseksi arvioitu vuosi-
kate oli tilinpäätöksessä 6,2 M€.  

Tilikauden alijäämäksi muodostunut 15,5 M€, on 3,7 M€ heikompi kuin talousarviossa. Talousarvi-
opoikkeamaan vaikutti merkittävästi budjetoimaton 3,6 M€ suuruisena kirjattu kiinteistöjen arvon-
alennus. 
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2014 2015 2016 2017 2018
meur 67,4 55,2 56 51,6 51,35
muutos% -18,1 1,5 -7,9 -0,5
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¹ Verrattaessa toteumaa talousarvioon käytetään arviointikertomuksessa muutetun talousarvion mukaisia lukuja ellei 
erikseen toisin ilmoiteta.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin palveluiden myynti- ja maksutuottojen kustan-
nusvastaavuudesta huolehditaan tekemällä mahdollisuuksien mukaan maksuperusteisiin sään-
nönmukaiset tarkistukset siltä osin kuin säännökset ja määräykset eivät ole rajoitteena. 

Toimintatuottojen aleneminen on vaikuttanut myös toimintakatteen (toimintakulut/toimintatuotot) 
kasvamiseen toimintakuluja nopeammin. Vuonna 2018 toimintakate kasvoi 6,3 % kun toimintaku-
lut kasvoivat 4,9 %. Tarkastelujaksolla 2014–2018 toiminnan nettomenoja kuvaava toimintakate on 
kasvanut 7,6 % kun toimintakulut ovat kasvaneet 1,7 %. 

2014 2015 2016 2017 2018
M€ -197,8 -201,3 -195,2 -200,2 -212,8
muutos% -1,8 3,1 -2,6 -6,3
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3.1.2 Tulorahoituksen kehitys 

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot toteutuivat lähes vuoden 2017 tasoisena. Tuottojen kehitykseen 
vuonna 2018 vaikuttivat merkittävästi terveydenhuollon kotikuntalaskutustulojen ja varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksujen väheneminen. Toimintatuotot ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi 
viimeisten vuosien aikana. Vuodesta 2014 toimintatuotot ovat alentuneet 16,0 M€ (-24 %) ja vuoden 
2015 tasosta 3,8 M€ (-7,0 %).

Kaupungin verotulot alenivat vuoteen 2017 verrattuna 4,4 %, eli 8,0 M€. Merkittävin muutos oli 
yhteisöverotulojen kohdalla, jotka alenivat 6,0 M€ (- 25,9 %). Kunnallisveroja kertyi 2,2 M€ (- 1,4 
%) vähemmän kuin vuonna 2017. Kehitykseen vaikutti osaltaan verojen tilitysjärjestelmän muutos, 
jonka johdosta vuodelle 2018 kirjattavat tulot jäivät kunnissa yleisesti edellisvuota pienemmiksi. 
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Valtionosuuksia kaupunki sai 42,6 M€, eli 3,8 M€ (-8,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaupungin saaman verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) suhde toiminnan nettomenoihin 
heikkeni vuonna 2018 verrattuna erityisesti vuosiin 2016 ja 2017. Tämä johtui nettomenojen kas-
vusta sekä verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.  

2014 2015 2016 2017 2018
valtionosuudet 49,0 46,3 49,1 46,3 42,6
verotulot 164,2 161,4 172,2 181,8 173,7
nettomenot 197,8 201,3 195,2 200,2 212,8

 -
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Verorahoituksen ja nettomenojen kehitys 2014-2018 (M€)

Kaupungin vuosikate oli 6,2 M€, mikä on selvästi heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikatteella 
ei voitu kattaa 18,2 M€:n suuruisia suunnitelman mukaisia poistoja eikä 3,6 M€:n suuruisia kiin-
teistöjen arvonalentumisia. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden 
uusimistarpeen rahoituksesta aiheutuvan vaikutuksen. Vuonna 2018 tulorahoitus ei ollut riittävää.

2014 2015 2016 2017 2018
vuosikate 17,2 8,4 28,0 31,0 6,2
tilikauden yli/alijäämä 15,3 -13,2 8,4 12,5 -15,5
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Tilikausi muodostui alijäämäiseksi 15,5 M€, mikä on tarkastelujakson 2014–2018 heikoin tulos. 
Vuoden 2018 tuloksessa on otettava poikkeuksellisena eränä 3,6 M€ suuruiset tulosta heikentä-
neet kiinteistöjen arvonalentumiset.

3.1.3 Kaupungin taseaseman ja velkaantuneisuuden kehitys

Kaupungin taseen kertyneen ylijäämän määrä on 108 M€.  Tase on vahvistunut ylijäämäisten tulos-
ten ansiosta vuoteen 2017 asti. Asukaskohtaisen tarkastelun perusteella Rauman kertyneen ylijää-
män määrä on selvästi parempi kuin kunnissa keskimäärin ja saman kokoisten kuntien ryhmässä.



9

² Vuonna 2018 kuntaryhmän tietona neljän kokoluokan kaupungin keskiarvo. Koko maan tieto on alustava arvio.

Kaupungin lainamäärä on 21,3 M€. Lainamäärä lisääntyi edellisvuodesta 9,8 M€. Asukaskohtaista 
lainamäärää tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaupungin lainamäärä on kuntien keskiarvoa ja 
väestöryhmän keskiarvoa alemmalla tasolla. Alhainen velkaantuneisuus antaa kaupungille liikku-
mavaraa investointien rahoituksessa. Velan kasvattamiseen liittyvät riskit tulee kuitenkin tiedostaa 
erityisesti nousevien korkojen tilanteessa.

2014 2015 2016 2017 2018
koko maa 2 694 2 835 2 933 2 933 3 052

Rauma 10 45 372 290 540

20.000-50.000 as. kunnat 1 785 2 577 2 747 2 817 2 961
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3.2 Kaupunkikonserni 

Kaupunkikonsernin tuloslaskelman mukainen alijäämä oli 8,8 M€. Tämä on selvästi heikompi kuin 
vuonna 2017, jolloin ylijäämää kertyi 22,0 M€.  Kaupunkikonsernin tulokseen vaikuttaa painok-
kaasti emokaupungin tulos. Kaupungin alijäämäinen tulos painoi myös konsernin tuloksen alijää-
mäiseksi. 

Rauman kaupunkikonsernin taseen kertynyt ylijäämä on 139 M€. Asukaskohtaisesti tarkasteltuna 
tämä on selvästi koko maan ja kuntaryhmän tasoa parempi. Vuoden 2018 alijäämäisestä tulokses-
ta johtuen omavaraisuusaste (62 %) heikkeni edellisestä vuodesta (64,4 %), mutta säilyi edelleen 
hyvällä yli 50 %:n tasolla.   

2014 2015 2016 2017 2018

Rauma 2942 2625 2848 3114 2739

koko maa 1 729 1 735 1 892 2 254 2200

20.000-50.000 as. kunnat² 895 857 964 1 026 1117
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Kaupunkikonsernin lainamäärä on 84,2 M€, mikä on 10,0 M€ enemmän kuin vuonna 2017. Laina-
määrän kasvu vastaa emokaupungin lainamäärän kasvua. Asukaskohtainen lainamäärä on säilynyt 
tarkastelujaksolla 2014–2018 selvästi koko maan ja kuntaryhmän tasoa alempana.

³-⁴ Vuoden 2018 Rauman kuntaryhmän ka. tieto on neljän lounaissuomalaisen kunnan keskiarvo. Koko maan tietoa ei 
ole saatavissa.

2014 2015 2016 2017 2018

Rauma 2 429 2 729 3 246 3741 3540

koko maa 1 071 1 694 1 983 2 254

20.000-50.000 as. kunnat³ 604 959 1 138 1 347 1508
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4. VUODEN 2018 TOIMINNAN STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN
TOTEUTUMINEN

Rauman Tarinan osa 2 resurssit ja linjaukset, joiden toteuttamiseksi valiokunnat asettavat omat 
kehittämistoimenpiteensä eli tavoitteensa:

Linjanveto

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma

Vireän elinkeinoelämän Rauma

Hyvien yhteyksien Rauma

Houkutteleva Rauma

Resurssit

Osaava henkilöstö

Vahva talous

Tavoite

*Palvelut toimivat ja arki on helppoa
*Huolehdimme kestävästi ympäristön terveelli-
syydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

*Vahvan talouden perusta on vireä elinkeino-
elämä ja korkea työllisyysaste, jolla turvaamme 
kaupungin elinvoimaisuuden ja kaupunkilaisten 
palvelut.

*Kaupungin fyysiset ja digitaaliset yhteydet 
sekä toiminnalliset ja sosiaaliset verkostot ovat 
kattavat. Kaupungissa on helppo liikkua.

*Vahva tarina, uudet ideat ja houkuttelevat ta-
pahtumat – ”kokoaan suurempi Rauma”.

Edistetään ja toteutetaan laadukasta henkilös-
tö- ja työnantajapolitiikkaa.

Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan tur-
vaamiseksi.

Hallintokunnat ovat asettaneet omat kehittämistoimenpiteensä Rauman tarinassa mainitun koko-
naistavoitteen toteuttamiseksi. Hyväksyttyjen tavoitteiden suuren määrän vuoksi tarkastuslauta-
kunta keskittyy arviointikertomuksessaan poikkeamiin ja muutoksiin.

Strategian mukaiset linjaukset henkilöstöjohtamisesta ja käytännöistä on kirjattu vuonna 2018 
laadittuun Rauman kaupungin henkilöstöohjelmaan, jonka tavoitteita toteutetaan ohjelmakauden 
2018-2021 aikana.

Henkilöstöohjelmaan sisältyy kuusi tavoitetta, jotka koskevat palkka- ja palkitsemispolitiikkaa, 
ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, esimiestyön ja jatkuvan osaamisen tukemista ja kehittämistä, 
sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämistä ja huomioimista.

5. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida valtuuston talousarviossa kunnalle ja kunta-
konsernille asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti 
niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. 

Tavoitteet on ryhmitelty kuntatavoitteiden, hallinnonalojen ja tulosalueiden mukaan. 
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5.1 Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet 
toteutuivat lukuun ottamatta vahvan talouden 
tavoitetta vuosikatteen jäädessä pienemmäksi 
kuin suunnitelman mukaiset poistot. Vuonna 
2018 on aloitettu talouden tasapainottamisoh-
jelma, jonka tarkoituksena on saavuttaa 2019 – 
2022 välisenä aikana 15 miljoonan euron sääs-
töt.   

Vireän elinkeinoelämän strategian toteuttami-
seksi oli tavoitteena laatia elinvoimaohjelma. 
Ohjelman laadinta on aloitettu ja se tuodaan 
valtuustokäsittelyyn kevään 2019 aikana. Etä-
työn mahdollisuuksia parantavat suunnitelmat 
laaditaan myös keväällä 2019. 

5.2 Henkilöstö

Yksityiskohtaiset tiedot kaupungin henkilöstöstä 
sisältävä Rauman kaupungin henkilöstöraport-
ti 2018 on julkaistu tilinpäätöksestä erillisenä 
asiakirjana. 

Kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2018 lopus-
sa oli 2.941. Tämä on 26 työntekijää vähemmän 
kuin vuotta aiemmin.  Vakituisen henkilöstön 
keski-ikä oli 48,5 vuotta, kun se vuonna 2017 oli 
48,6 vuotta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymi-
sikä oli 63,6 vuotta, mikä on hieman korkeampi 
kuin vuotta aiemmin ja vastaa muutoin viime 
vuosien tasoa (yli 63 v.). 

Tarkastuslautakunta on vuoden 2017 arviointi-
kertomuksessa kiinnittänyt huomiota kaupun-
gin henkilökunnan sairauslomapäivien määrän  

Lähde: Rauman kaupunki, henkilöstöraportti 2018

kasvuun ja todennut, että kaupungissa tulee 
selvittää mahdolliset työhyvinvoinnin kipukoh-
dat.  Sairauslomapäivien määrä on jatkanut 
kasvuaan. Vuonna 2018 kaupungin henkilö-
kunnalla oli 47.029 sairauslomapäivää, mikä 
on 2.030 (+4,5 %) enemmän kuin vuonna 2017 
vaikka henkilökunnan kokonaismäärä väheni. 
Merkittävintä kasvu oli sivistystoimessa.

Sairauslomapäivien kasvutrendi ilmenee myös 
työntekijäkohtaisessa tarkastelussa. Vuonna 
2018 sairauslomapäiviä oli keskimäärin 16 päi-
vää työntekijää kohden, missä on kasvua kah-
teen edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteena olleen laajan työhyvinvointikyselyn 
tekeminen siirtyi vuodelle 2019. Vuonna 2016 
toteutetussa kyselyssä Rauman kokonaistulos 
oli 3,57 asteikolla 1-5. Vertailukuntien keskiarvo 
oli tuolloin 3,61.

Strategian mukaisena linjauksena henkilöstö-
johtamisesta ja käytännöistä on vuoden 2018 
henkilöstöohjelmaan sisällytetty muun ohella 
ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla resurssi-
en oikeanlaista kohdentamista sekä henkilöstön 
ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämistä 
ja tukemista koskevat tavoitteet. Tarkastus-
lautakunta korostaa ennakoivuuden ja enna-
koivan henkilöstösuunnittelun merkitystä niin 
resurssien oikeanlaisen kohdentamisen kuin 
työhyvinvoinnin kaikinpuolisen kehittämisen nä-
kökulmasta. Työhyvinvoinnin kehittämistoimen-
piteissä on tärkeää ottaa huomioon toimiala-
kohtaiset ja ammattialakohtaiset erityispiirteet 
jotta esimerkiksi sairauspoissaolojen määrän 
kasvu saadaan pysäytettyä.



13

5.3. Työllisyyden hoito

Rauman kaupungin työttömyysaste on laske-
nut vuoden 2017 joulukuun 10,3 %:sta 9 %:iin.  
Työttömien kokonaismäärä laski 277 henkilöl-
lä, josta pitkäaikaistyöttömiä oli 150 henkilöä.  
Työllisyyden parantuessa päätavoite on saavu-
tettu ja työmarkkinatuen osuus väheni noin 215 
000 euroa.

Tarkastuslautakunta kehottaa seuraamaan 
tilikauden aikana tosiasiallisesti työllistetty-
jen henkilöiden lukumäärää ja kustannuksia. 
Kaupungin tulisi suosia pitkäaikaistyöttömi-
en työllistämistä ja seurata tämän vaikutusta 
työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin.  
Kesätyöpaikkatukia jäi vuonna 2018 käyttä-
mättä. Yrityksille suunnattavaa tiedotusta tulisi 
edelleen lisätä. 

5.4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oman toiminnan 
menot olivat 109,0 M€, mikä on 0,7 M€ enem-
män kuin talousarviossa (100,6 %). Valiokunnan 
toimintakatteeksi muodostui 92 M€, eli 0,3 M€ 
suuremmaksi kuin talousarvio (100,4%).  Eri-
koissairaanhoidon toimintamenot ja toimintaka-
te ylittyivät 0,3 M€ (100,8%).

Maakunnallisen sote-valmistelun osana on toi-
minut useita hankkeita, joiden kustannukset ja 
henkilöstön työaika on ollut merkittävä ja poissa 
peruskunnan käytöstä. Mikä on ollut ja tulee 
olemaan näiden vaikuttavuus tulevaisuudessa 
suhteessa tehtyyn työhön ja mikä on rahoitus-
rakenne samalla kun valtionosuudet ovat mer-
kittävästi laskeneet.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluissa toteutettiin anestesiaa ja 
leikkaussalia vaativien toimenpiteiden ja henki-
löstön liikkeenluovutus Satakunnan sairaanhoi-
topiirille. Järjestely vähensi terveyspalveluiden 
kotikuntakorvaustuloja edellisvuodesta 1,0 
M€, mutta vähensi myös menoja henkilöstön 
siirryttyä sairaanhoitopiirin palvelukseen. Ym-
pärivuorokautisen päivystyksen loppuminen on 
vaikuttanut myös Rauman Sairaalan imagoon 
ja palveluihin alueen muiden kuntien hoitopaik-
kavalintoihin heijastuvalla tavalla. Tarkastus-
lautakunta esittääkin harkittavaksi neuvotteluja 

edellä olevien palauttamiseksi Rauman terveys-
keskussairaalan toiminnaksi, koska lainsäädän-
tö tällä hetkellä mahdollistaa sen.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu (6 kk) 
toteutui ja odotusajat ovat lyhentyneet merkit-
tävästi. Hammaslääkärin vastaanotolle odotus-
aika oli 11 päivää, edellisvuonna 69 päivää ja 
suuhygienistin vastaanotolle 7 päivää, edellis-
vuonna 28 päivää).  

Perusterveydenhuollossa (hoitotakuu kol-
me kuukautta) hoitotakuu toteutui kaikilla 
osa-alueilla. Lääkärin vastaanotolle pääsy kesti 
keskimäärin 18 vrk, mikä on sekin lyhentynyt 
merkittävästi edellisvuoden 35 vuorokaudesta. 
Tarkastuslautakunta kiinnittää myönteisenä 
asiana huomiota siihen, että keskimääräiset jo-
notusajat ovat perusterveydenhuollossa lyhen-
tyneet huomattavasti.

Terveyskeskuksen tiloja koskevat rakennustekni-
set puutteet ja ongelmat on tunnistettu kaupungin 
kiinteistöjen kuntoa koskevissa kartoituksessa ja 
PTS-suunnitelmassa. Tarkastuslautakunta pitää 
ensiarvoisen tärkeänä, että terveyskeskuksen 
toimintaedellytykset saatetaan asianmukaiselle 
tasolle myös tilojen osalta. Valmistelut peruskor-
jauksen tai uudisrakennuksen toteuttamiseksi 
tulee saattaa valmiiksi ja tehdä tarvittavat asiaa 
koskevat päätökset.
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Sosiaalipalvelut

Päihdehuollon ympärivuorokautisen vastaanottoyksikön rakentamisesta on valmistellun esityksen 
perusteella käyty keskustelua vuoden aikana. Päihdehuollon yksikköä Sillanpielessä oli määrä 
vuonna 2018 laajentaa ympärivuorokautiseksi. Tämä olisi mahdollistanut monipuolisten palve-
luiden järjestämisen. Valtuustossa päihdehuollon yksikön toiminnan laajentamiseen tarkoitettu 
rakennusinvestointi on palautettu uudelleen valmisteluun.  

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että asiassa tehdään ratkaisu, otetaan tämän perusteella 
talousarvioon tarvittavat määrärahavaraukset ja talousarvio pannaan asianmukaisesti täytäntöön. 

Lastensuojelussa sijoitettuna olevien lasten määrän aleneva kehitys on jatkunut. Vuonna 2018 
määrä oli alimmillaan tarkastelujakson 2013–2018 aikana. Laitoshoidon kokonaismenot ovat kui-
tenkin säilyneet edellisen vuoden 3,9 M€ tasolla.

⁴ Ympärivuorokautinen päivystys muuttui 1.1.2017 päivystysasetuksen vuoksi päivittäiseksi kiirevastaanotoksi klo 7.30-
22.00.

⁴
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Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden asiakaspalautteiden perusteella tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota
henkilökunnan vaihtuvuuteen asiakkaiden kohtaamisessa. Olisiko mahdollista nimetä kotihoidon
piirissä toimivien tiimien henkilökunnasta 1-2 asiakaskohtaista omahoitajaa, jotka ottaisivat enem-
män yksilöllistä vastuuta asiakkaan voinnin seuraamisesta.

Vanhuspalveluissa ympärivuotisen hoidon hoitopaikkaa odottavien määrä väheni vuonna 2018.  
Vuodenvaihteessa paikkaa odotti 11 henkilöä.

Yli 3 kk ympärivuotisen hoidon hoitopaikkaa jonottaneita ei ole ollut vuosina 2017–2018. Hoitota-
kuuvaatimus on näin toteutunut. 

Seniorikylähanke ei ole käynnistynyt tavoitteen mukaisesti. 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki valvoo vanhustenhuollon ostopalvelusopi-
musten ehtojen noudattamista säännönmukaisesti ja tehokkaasti.  

Vammaispalvelut

Vammaispalvelussa ei hakemusten käsittelyyn ottoaikojen palvelutakuuaika (7 vrk) toteutunut 
myöskään vuonna 2018. Takuuaika ylittyi lainvastaisesti 3,1 %:lla asiakkaista, eli 27 hakemuk-
sen osalta. Palvelutakuu ei ole toteutunut tarkastelujakson 2013–2018 aikana.
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5.5 Sivistysvaliokunta 

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintaan 
vaikuttivat vuoden aikana merkittävästi kau-
pungin varhaiskasvatuksen palvelurakenne-
uudistuksen valmistelu ja varhaiskasvatuksen 
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Pal-
velurakenneuudistus on hyväksytty voimaan 
astuvaksi vaiheittain 1.8.2019 alkaen. Tavoittee-
na oli uuden vuoropäiväkodin avaaminen. Var-
haiskasvatuksen palvelukyky vahvistuu, kun elo-
kuussa 2019 aloittavat toimintansa Papinpellon 
vuorohoitokoti ja Pohjoiskehän esiopetusryhmä.  
Rauman kampuksen Pikkunorssin päiväkodin 
valmistuttua (vuonna 2020) toteutuu rakenneuu-
distuksen toinen vaihe.

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä koskevat 
muutokset vaikuttivat merkittävästi ensivai-
heessa vähentävästi kaupungin maksutuloker-
tymään ja jatkossa myös palvelujen järjestä-
misvelvoitteisiin. Kaupunginvaltuusto on tehnyt 
päätöksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden 
rajauksen purkamisesta 1.8.2019 alkaen.  

Hj. Nortamon koulu ja Nanun koulu siirtyi-
vät nopealla aikataululla väistötiloihin lukuun 
ottamatta kotitalous- ja käsityöluokkien väistö-
tiloja, joiden osalta käyttöönotto on tapahtunut 
alkuvuodesta 2019. Väistötilojen vuokrakulut 
olivat 1,7 M€. Terveelliset ja turvalliset kiinteis-
töt -tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen 
toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tarkas-
tuslautakunnan näkemyksen mukaan tiivistä 
yhteistyötä teknisen toimialan kanssa. Tämä on 
perusteltua huomioida erityisesti tilojen (PTS) 
-suunnitteluvaihteessa. 

Peruskoulujen oppilasmäärä oli 3.253, mikä on 
hieman edellisvuotta (3.228) korkeampi. Koulu-
laisten iltapäivätoimintaan osallistuneiden las-
ten määrä oli vuosien tasolla mutta kesätoimin-
taan osallistui enemmän kuin aiempina vuosina. 

Tarkastuslautakunta katsoo, että yhtenäiskou-
lulla on tärkeä tehtävä nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. Nanun koululla alkaneen toi-
minnan kehittämistä tulisi vuoden 2019 talous-
arviossa olevan tavoitteen mukaisesti jatkaa. 
Rakennusten suunnittelussa tulisi ottaa huo-
mioon tilojen soveltuvuus yhtenäiskoulutuksen 
vaatimuksiin.   

Lukion keskimääräinen oppilasmäärä on 
641,6. Oppilasmäärä on laskenut vuosittain 30 
oppilaalla vuodesta 2016 alkaen.  

Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huo-
miota ammatillisen koulutuksen korkeisiin 
opintojen keskeytyslukuihin. Koulutuksen 
järjestämisestä vastaavaan Länsirannikon 
Koulutus Oy/Winnovan keskeytysprosentti 
oli Raumalla 11,5 %. (vuonna 2017 12,1 %). 
Korkein keskeyttämisprosentti oli majoitus- 
ja ravitsemusalalla ja matalin ajoneuvo- ja 
kuljetustekniikassa. Tarkastuslautakunnan 
näkemyksen mukaan lähiopetuksen osuutta 
opetuksessa tulisi lisätä. Oppilaan tulisi myös 
saada riittävästi henkilökohtaista ohjausta sitä 
tarvitessaan. 

Kansalaisopiston opetustuntien määrä (15.420) 
ja kurssien (802) määrä ylittivät talousarvion ja 
kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna. Näkyvyys 
sosiaalisessa mediassa ja markkinointiyhteis-
työ eri tahojen kanssa on tuottanut tulosta.

Rauman kaupunginteatterin katsojamää-
rä (42.364/+6.339) ja täyttöaste (90,6 %/+5,6 
%-yks) kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen 
nähden. Talousarviotavoitteet myös ylitettiin.

Rauman taidemuseon käyntimäärä (11.324/-
4.759) väheni selvästi vuodesta 2017. Vuoden 
2018 talousarvion tavoitteesta jäätiin myös 
selvästi. 

Urheiluseura-avustuksia myönnettiin 123.385 
euroa 43:lle avustuksen saajalle. Avustuksen 
ja saajien määrä vähenivät edellisvuodesta ja 
jäivät myös alle talousarvion. Sivistystoimen 
yhteisen kesäajan toiminnan järjestämistä 
koskevan tavoitteen toteuttamiseksi liikunta-
toimi järjesti uutena toimintana ns. Stadikka 
-kerhot.

Rauman uimahallin käyttäjämäärä laski hie-
man. Vuonna 2018 käyttäjiä oli 146.354 kun 
vuotta aikaisemmin käyttäjiä oli 151.355.  

Kirjaston kävijä- (307 044) ja lainamää-
rät (747.601) laskivat vuodesta 2017 
(311.581/746.461), mutta olivat kuitenkin edel-
leen korkealla tasolla. 
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Musiikkiopiston vuosiviikkotuntimäärä (18.312) 
säilyi vuoden 2017 tasolla ja toteutui talousarvi-
on mukaisena. Oppilasmäärä (762/-17) sen si-
jaan aleni hieman ja jäi myös alle talousarvion.

Sivistysvaliokunnan toiminnalliset tavoitteet 
saavutettiin pääosin. 

Erityisesti tarkastuslautakunta haluaa nos-
taa esille sivistystoimen oppilasmäärien ke-
hittymisen tilastoinnin ja siihen reagoimisen 
ennakoimalla kouluverkkotarpeita. Liikunnan 
palveluketjun kehittäminen, mm. Nuorisopassi 
yläasteikäisille, kesätoiminta ja nuorten ke-
säaikaan työllistäminen ovat osa innovatiivis-
ta ehkäisevää nuorisotoimintaa, jolla voi olla 
kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia.

5.6 Tekninen valiokunta 

Valiokunnan toimintakatteeksi muodostui – 
17,8 M€, mikä ylittää talousarvion mukaisen 
toimintakatteen 0,5 M€:lla. Tämä johtui tilapal-
veluiden palvelualueen tulojen jäämisestä alle 
arvion ja toimintakulujen ylittymisestä.  Vahvan 
talouden toiminnalliseksi tavoitteeksi kirjattu 
toimintakate ei näin ollen toteutunut.

Toiminnallinen painopiste vuonna 2018 oli uu-
sien rakennushankkeiden toteuttaminen sekä 
kiinteistöjen ja verkostojen kunnossapito. 

Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt -tavoitteen 
mukaisina toimenpiteinä on laadittu kiinteis-
töjen PTS:t ja kuntoarviot 32 kiinteistölle sekä 
katuverkon kuntokartoitus. Kiinteistöjen ns. 
salkutuksella pyritään hallitsemaan kiinteis-

töjen korjausvelan syntymistä ajoittamalla 
korjaustoimenpiteet tarkoituksenmukaisesti ja 
taloudellisesti. Salkutuksen ja kuntoarvioiden 
tuottaman tiedon perusteella tulee myös ryh-
tyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vältytään 
esimerkiksi Nanun koulukiinteistön kaltaisilta 
tilanteilta. 

Kaupungin kiinteistöjen pelastussuunnitelmat 
tulee päivittää. Suunnitelmien perusteella kiin-
teistöjen turvallisuuden kannalta tärkeä laitteis-
to on mahdollista saattaa ajan tasalle.     

Nikulan väylän kaavoitustyö valmistui vuoden 
aikana ja se edistää asuinalueen kehittämistä. 
Kaavamuutoksella on lievennetty ns. II-kerros 
pakko. Tämä toisaalta edistää alueiden rakentu-
mista. 

Tarkastuslautakunta kiinnittää myönteisenä 
seikkana huomiota Rauman kaupungin kiitet-
tävään sitoutumiseen HINKU-hankkeeseen.  
Kuten seuraavasta taulukosta voidaan todeta, 
päästötilanne (vk 4/2019) Raumalla on lähi-
alueen kuntia parempi. Kaupunki on toiminut 
yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja mm. 
parantanut energiatehokkuutta toiminnassaan. 
Vuoden 2016 lopulla energiansäästötavoitteesta 
(5 354 MWh/a) saavutettiin 93 %. Energiansääs-
tötoimenpiteitä ovat olleet mm. LED-valaistuk-
set, lämmitysmuodon vaihtaminen, kuljetusten 
tehostamiset ja erilaiset aurinkopaneelihank-
keet. Tarkastuslautakunta toivoo, että toiminta 
laajenee ja koko kaupunkikonserni, elinkeino-
elämä ja asukkaat sitoutuvat kestävän kehityk-
sen kokonaisvaltaiseen ajatteluun. 

Lähde: Rauman kaupungin Hinku-yhteistyö; Ympäristönsuojeluinsinööri, esitys 29.1.2019.
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5.8 Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen liikeylijäämä oli 2,65 miljoonaa euroa ja ylitti taloudellisen 
tavoitteensa 1,2 M€ ennakoitua suurempien myyntitulojen ansiosta. Liikelaitos suoritti tavoitteena 
olleen 0,34 M€ peruspääomakoron kaupungille.  Veden ja jäteveden hinta on edelleen valtakunnal-
liseen keskimääräiseen hintatasoon verrattuna korkea. 

Myyntitulojen kasvuun ja myös osittain huk-
kavesiprosentin myönteiseen kehitykseen on 
vaikuttanut HK Scan Oy:n vedenkulutuksen 
ennakoitua suurempi määrä. Tavoitetasoa (15 
%) ei ole vielä saavutettu. 

Liikelaitoksen käyttökatteella on voitu kattaa 
nettoinvestoinnit (186,2 %), jäteveden kuor-
mittavuutta koskevat lupaehdot on täytetty 
ja asiakastyytyväiskyselyyn perustuva veden 
laatuindeksi on tavoitteen mukaisesti hieman 
parantunut.

Liikelaitoksen merkittävimmät investoinnit 
olivat verkoston peruskunnostusohjelman 
toteutus 1,4 M€:lla ja Papinpellon alueen 
vesihuollon rakentaminen 1,1 M€:n.  

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen lii-
keylijäämä oli 0,4 M€ euroa ja ylitti taloudel-
lisen tavoitteensa. Liikelaitos suoritti tavoit-
teena olleen 70 000 euron peruspääomakoron 
kaupungille. Toiminnallisten tavoitteiden 
osalta liikelaitos jäi tavoitteissaan kaatopai-
kalle sijoitetun jätteen määrässä sekä muovi-
pakkausjätteen erilliskeräyksen alkamisessa.

5.7 Taseyksiköt

Ruokapalvelut -taseyksikön tilikausi oli alijäämäinen 72 310 euroa. Tämä johtui ensisijaisesti 
liikevaihdon alenemisesta 203.642 euroa (-2,6 %). Talousarviossa alijäämä oli 46.915 euroa. Tase-
yksikkö on riippuvainen kaupungin sisäisistä tilauksista. Taseyksikön ei tulisi tuottaa olennaista 
alijäämää. Talousarviokäytäntöä olisi perusteltua muuttaa siten, että alustava arvio liikevaihdosta 
tehdään keväällä ja syksyllä ennen talousarvion hyväksymistä tarkennetaan tilannetta. 

Puhtauspalvelut-taseyksikön tilikausi on niin ikään alijäämäinen yhteensä 240.200 euroa, mikä 
on kuitenkin 28.589 euroa parempi kuin talousarviossa. Liikevaihto on laskenut edellisvuodesta 
336.624 euroa (-5,8 %) ja kustannukset ovat pysyneet likimain samana. 

Pienvenesatamat-taseyksikön liikeylijäämä oli 32.948 euroa (budjetoitu 46.773). Taseyksikkö mak-
soi kaupungille peruspääomakorkoa 15 000 euroa. Suvitien ja pienvenelaiturien valmistumisen 
myötä on syntynyt näyttävä kokonaisuus.

Tarkastuslautakunta kehottaa tehostamaan taseyksiköiden budjetointia ja toimintaa siten, että 
tulos saadaan positiiviseksi.
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Tarkastuslautakunnan arvion mukaan jätehuol-
to on kaupungissa kehittynyt myönteiseen suun-
taan jätteiden keräilyn ja lajittelun osalta.

5.9 Investointien toteutuminen

Investointiosan talousarvioon lisättiin määrä-
rahoja vuonna 2018 yhteensä 7,3 milj. euroa ja 
investointeja jätettiin toteuttamatta 8 milj. euron 
edestä (nämä määrärahat poistettiin talousarvi-
osta). Investointiosasta siirrettiin käyttötalous-
osaan 785 000 euron määräraha ja eri hank-
keiden välisiä määrärahasiirtoja tehtiin useita 
kymmeniä. 

5.10 Kaupunkikonserniin kuuluville 
yhtiöille asetettujen tavoitteiden toteu-
tuminen 

Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee 
antaa kaupungille ohjeiden ja säännösten mu-
kaiset tiedot kaupungin konsernitilinpäätöksen 
laatimista varten. Rauman kaupungin tilinpää-
töksessä on esitetty yksityiskohtaiset säännös-
ten ja määräysten mukaiset tiedot kaupunki-
konsernin toiminnasta ja taloudesta.  

Arviointikertomuksessa käsitellään toiminnal-
taan ja taloudeltaan suurimpien tytäryhteisöjen 
tavoitteiden toteutuminen.

Rauman Satama Oy osallistui elinkeinohank-
keisiin yhteistyössä kaupungin kanssa. Omis-
tajatuloutus toteutui pääpiirteittäin tavoitteiden 
mukaisesti. Maanvuokraa maksettiin kaupungille 
1 milj. euroa ja korkoja 1,5 milj. euroa. Rauman 
satamaliikelaitoksen vuokrasopimuksista kertyi 
2,2 milj. euroa, joka on 200 000 euroa tavoitetta 
vähemmän, mikä johtuu vuokrasopimusten sito-

misesta elinkustannusindeksiin. Kiinteistöveroa 
maksettiin 100 000 euroa alle tavoitteen ja tulee 
nousemaan konttilaiturin valmistumisen myötä. 
Myönteisenä asiana tarkastuslautakunta toteaa 
sen, että uusi laituri ja syväväylä on vihitty vuo-
den aikana käyttöönsä.

Rauman Energia Oy saavutti sille asetetut säh-
könsiirron ja kaukolämmön toimintavarmuus-
tavoitteet. Rauman Energia Oy:n lämmönhinta 
on edullisimman 4 % joukossa ja sähkön siirto-
hinta edullisimman 22 % joukossa; molemmissa 
parannusta edelliseen vuoteen. Yhtiön liikevoitto 
toteutui yli tavoitteen ja tulevaisuuden näkymät 
vaikuttavat suotuisilta. Yhtiön uusiutuvien ener-
gialähteiden osuus tuotannosta ylitti tavoitteet 
sekä sertifioidun vihreän sähkön osuudessa että 
uusiutuvien energialähteiden osuudessa lämmön 
tuotannossa. 

Omistajatuloutus toteutui tavoitteen mukaisesti 
(0,8 milj. euroa).

Rauman Asunnot Oy saavutti käyttöastetavoit-
teensa (96 %), mutta vuokralaisten vaihtuvuus 
oli tavoiteltua suurempaa. Yhtenä tavoitteena on 
ollut se, että vuokratulot kattavat ylläpito- ja pää-
omakustannukset. Tähän tavoitteeseen on päästy 
myös edellisinä vuosina. Yhtiöllä ei ole vuonna 
2018 ollut suuria investointeja. 

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle ase-
tetut tavoitteet toteutuivat, tosin ne oli asetettu 
vuodelle 2018 alhaisemmaksi kuin toteutuneet 
määrät vuonna 2017. Vuokra-alueen toimitilo-
jen ym. vuokra-alueiden käyttöaste oli 86 % eli 
laskua edellisen vuoden toteumasta oli 8 pro-
senttiyksikköä. Yhtiö maksoi Rauman kaupun-
gille vuokraa yhteensä 193 624 euroa, hiukan yli 
tavoitteen.
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6. YHTEENVETO

Kaupungin tuottamien palveluiden järjestämisessä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää tun-
nistaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet ja tämän pohjalta kohdentaa voimavarat 
niin palveluiden kuin investointienkin osalta kaikki palvelualat huomioiden. Kaupungin järjestämät 
palvelut tulee käydä läpi ja arvioida palveluiden tuotantotavat tavoitteena sopeuttaa toiminta kau-
pungin talouden kantokykyyn ja kehitysnäkymiin.

Tarkastuslautakunta haluaa yksittäisinä onnistumisina (+) ja kehittämiskohteina (-) nostaa esille 
seuraavaa:

+  Unesco (matkailupuoli), Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki, maailmanperintökohteet – arvo, 
matkailu. Pitsiviikko on alueen kokoava tapahtuma, kulttuuritapahtumat monipuolisesti 
Festivo-viikolla. 
+ HINKU-hanke
+ Suvitie
+ Jätehuoltoasioiden kehittyminen 
+ Suun terveydenhuolto (HALSSI)
+ Sataman syväväylä ja laiturin jatkaminen
+ Pikkunorssi
+ Sivistystoimen ennakointi/huomiointi väestökehityksen vaikutuksesta palvelurakenteeseen 
+ Senioripuisto 
+ Liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttömäärän kasvu

- Tilikausi muodostui 15,5 M€ alijäämäiseksi
- Liikenneyhteydet Rauman ulkopuolelle
- Merkittävät talousarviomuutokset (käyttötalous yhteensä 18,7 M€) tilikauden aikana; tarkastus-
lautakunta korostaa talousarviovalmistelun tärkeyttä.
- Kiinteistöjen salkutukseen perustuvien toimenpiteiden jälkijättöisyys
- Katu- ja vesihuoltoverkoston korjausvelan lisääntyminen
- Kiinteistöjen kunto johtanut purkupäätöksiin 
- Henkilöstön sairauslomapäivien määrän kasvu

Kaupungin talousarvioon sisältyvät toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategisten linjausten 
(Rauman Tarina) suhteen. Tavoitteet toteuttavat pääosin hyvin ja riittävän selkeästi strategisia lin-
jauksia. Vastaisuudessa tavoitteen määrittelyssä tulee kuitenkin välttää rajoittumista vain lainmu-
kaisen velvoitteen täyttämiseen tai toiminnan seurantaan ja nopeaan reagointiin. Tavoitteen toteu-
tumista kuvaavaan mittariin/kriteeriin on perusteltua liittää mahdollisuuksien mukaan mittarin/
kriteerin tavoitetaso. Tämä voi olla suoritemäärää, yksikköhintaa tai muuta palvelutasoa kuvaava 
tieto. Näiden tietojen perusteella tavoitteen toteutuminen on mahdollista paremmin todentaa ja 
arvioida.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet ovat olennaisilta osin toteutuneet.
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