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1 Konsernihallinto

1. Konsernihallinto
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Vuoden 2019 toimintakate toteutui parempana kuin muutetussa talousarviossa 2019 sekä parempana
kuin 2018. Toimintatuotot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Toimintamenot toteutuivat
hieman pienempinä kuin muutetussa talousarviossa. Suurin selittävä tekijä on määrärahavarausten
vähäisempi käyttö. Määrärahavarausten tarkoituksena on varautua mahdollisiin tiedossa oleviin
kustannuksiin erilaisista asiakokonaisuuksista, mutta mikäli asia ei tule täytäntöön, ei tällöin
määrärahavarauksen käytöllekään ole tarvetta ja siten määrärahaa voi merkittävästi säästyä.
Määrärahavarausten määrää on pyritty viime vuosina vähentämään ja on tarkoituksenmukaista
arvioida määrärahavarausten kokonaismäärää tulevaisuudessa, jotta kaupungin taloudellista tilannetta
voitaisiin arvioida vielä kokonaisvaltaisemmin.
Kaupunginreviisori irtisanoutui virastaan 1.1.2019 alkaen. Kaupunginhallitus päätti kaupunginreviisorin
viran hoitamisesta päätöksillään 4.3.2019 §85, 18.3.2019 §114 ja §115, sekä 19.8.2019 §337.
Kaupunginhallitus siirsi päätöksellään kaupunginreviisorin talousjohtajan virkasuhteeseen 18.2.2019
§68.
Kaupunginvaltuusto päätti 25.2.2019 §20 hyväksyä BDO Oy:n ja Rauman kaupungin välisen voimassa
olevan tilintarkastussopimuksen jatkamisen kahdella optiovuodella 2019-2020.
Kaupunginvaltuusto päivitti päätöksillään hallintosääntöä 25.3.2019 §28 ja 9.12.2019 §113.
Toukokuun valtuuston kokouksessa valittiin luottamushenkilöt toimielimiin uudelle kaudelle 1.6.2019
alkaen.
Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2019 §32 apporttisijoituksesta Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:hyn.
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Tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja irtisanoutui virastaan 1.11.2019 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti
29.4.2019 §43 perustaa tilapalvelujohtajan (tekninen toimiala) viran 1.5.2019 alkaen ja liikelaitosjohtajan
viran (Rauman Vesi) 1.8.2019 alkaen.
Kaupunginvaltuusto päätti 30.9.2019 §96 perustaa 1.1.2020 alkaen kaupunginhallituksen alaisuuteen,
konsernipalvelut –toimialalle uuden ruoka- ja puhtauspalvelut –taseyksikön. Aikaisemmin oli erikseen
ruokapalvelut -taseyksikkö sekä puhtauspalvelut -taseyksikkö.
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 §101 hyväksyä Rauman kaupungin elinvoimaohjelman 2019 –
2021.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.2019 §63 Rauman kaupungin hyvinvointiohjelman arviointiraportin
2018.
Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 §107 hyväksynyt Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman vuosille
2019 – 2022, mikä ohjasi myös vuoden 2020 talousarvion valmistelua. Talousohjelman arvioitu vaikutus
käyttötalouteen olisi noin 12 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä, lisäksi osalla
tehostamistoimenpiteistä olisi kustannuksia vähentävää vaikutusta vasta vuoden 2022 jälkeen.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 542 Rauman kaupungin riskienhallintasuunnitelman.
Riskienhallintasuunnitelma täydentää ja konkretisoi kaupunginvaltuuston hyväksymiä riskienhallinnan
perusteita. Riskienhallintasuunnitelman liitteitä päivitettiin kaupunginhallituksen 1.7.2019 §322
päätöksellä liittäen osaksi myös sivistystoimialan riskikartan, mikä oli epähuomiossa jäänyt pois
riskienhallintasuunnitelman kokoamisvaiheessa.
Kaupunginhallitus on 16.12.2019 §526 hyväksynyt periaatteet Makis Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen
purkamiseksi, aikaisemmin kaupunginvaltuusto on 26.8.2019 §86 päättänyt, että Rauman kaupunki,
vuokranantajana ja kumppanuussopimuksen osapuolena, purkaa yhteisymmärryksessä Makis Oy:n
kanssa kumppanuus- ja vuokrasopimukset, kokonaisuus on liittynyt maauimala-kokonaisuuteen. Niin
kutsuttuun Karin kampus -hankekokonaisuuteen liittyen kaupunginhallitus on 16.12.2019 §527
päättänyt hyväksyä uuden uimahallin ja liikuntahallin rakentamisavustuksen (valtionavustus) haun ja
velvoittaa tilapalvelut/liikuntapalvelut tekemään sähköisen avustushakemuksen vaadituin liittein ja
täydentämään hakemusta alkuvuodesta suunnittelun edetessä.
Kaupungin viranhaltijajohtamiseen vaikuttavana olennaisena tekijänä kaupunginjohtaja Kari Koski on
16.8.2019 eroilmoituksessaan kirjannut virkasuhteensa päättyväksi 30.6.2020. Kaupunginjohtaja on
ollut estynyt hoitamasta virkaansa joulukuun 2019 alusta alkaen. Kaupunginhallitus on 3.2.2020 64§
päättänyt valita toimialajohtaja Tomi Suvannon vs. kaupunginjohtajaksi 3.2.2020 alkaen enintään
30.6.2020 asti.
Olennaisista tapahtumista tilikauden 2019 päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista
tulee todeta seuraavaa: Kaupunginhallitus 13.1.2020 §18 on päättänyt hyväksyä Karin kampushankekokonaisuuden kustannustavoitteeksi 66 miljoonaa euroa sekä hyväksyä toimikunnan esittämät
suunnitelmat antaen päätökset tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus on 13.1.2020
§19 hyväksynyt Kiinteistö Oy:n Sinkokatu 11:n lainan maksusuunnitelman muutoksen siten, että vuoden
2020 aikana suoritetaan vain korot, vuoden 2020 lyhennyserät siirretään maksettavaksi viimeisen
lyhennyserän yhteydessä.
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Kaupunginvaltuusto on 27.1.2020 §11 päättänyt muuttaa Rauman kaupungin poistosuunnitelmaa
betoni- ja massiivipuurakennusten osalta siten, että tulee poistoajaksi 30 vuotta hallinto, laitos-, tehdasja tuotantorakennuksissa, poistosuunnitelma tulee voimaan 1.1.2020 alkaen, aiempien tilikausien
poistoja ei oikaista, vuoden 2019 uudishankkeiden poistoaikoja oikaistaan 1.1.2020 alkaen.
Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020 §14 korottaa lyhytaikaisen rahoituksen, kuntatodistus-ohjelman,
limiitin 25 miljoonasta eurosta 40 miljoonaan euroon. Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020 §15 antaa
niin omavelkaisen takauksen Rauman Satama Oy:lle enimmäismäärältään 20 miljoonan euron lainalle,
takauksen maksimimäärän ollessa 80% ja edellytyksenä riittävät vastavakuudet yrityskiinnityksenä kuin
tehdä 18 miljoonan euron sijoituksen Rauman Satama Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
(SVOP).
Kaupunginhallitus on 3.2.2020 §55 päättänyt siirtää vuoden 2019 talousarvion konsernihallinnon
määrärahoista määrärahavarauksista (KP 1170) 593 000 euroa rakennusten purkuun osoitetusta 700 000
euron määrärahavarauksesta teknisen toimialan tilapalveluiden kustannuspaikalle.
Lisäksi kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 §24 Rauman kaupunginjohtajan viran täyttäminen valinnut
virkavaalilla uudeksi Rauman kaupunginjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Johanna Luukkosen.
Luukkonen aloittanee viranhoitonsa viimeistään 1.7.2020 alkaen.
YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Konsernihallinnossa ei varsinaisesti ole sellaisia ympäristöasioita, joilla olisi olennaista vaikutusta
kaupungin taloudelliseen tulokseen. Konserniohjauksella on pyritty osaltaan ohjaamaan ja
rohkaisemaan konserniyhtiöitä muun muassa aurinkoenergiaratkaisujen hyödyntämiseen. Rauma on
edelleen ns. hiilineutraali kunta (HINKU-kunta).

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT
Rauman kaupungilla on käytössä sidonnaisuusrekisteri luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille.
ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Kaupungin kehitykseen tulevaisuudessa vaikuttaa monia merkittäviä asioita: elinkeinoelämän muutokset,
kuten Rauman telakan tilauskannan vahvistuminen, tehdasteollisuuden positiiviset ja negatiiviset
muutokset, Olkiluoto 3-ydinvoimalahankkeen lähestyvä valmistuminen, keskustan
kauppakeskushankkeen edistyminen ja monet muut elinkeinoelämän hankkeet; sote-uudistuksen
mahdollinen vaikutus kuntatalouteen, näköpiirissä oleva väestöpohjan muutos ikäväestön merkittävästi
kasvaessa ja lasten määrän nopeasti vähentyessä, verorahoituksen lisääntyvä epävarmuus sekä
kaupungin henkilöstön voimakas eläköityminen ja vaihtuminen. Kiinteistöjen heikko kunto tuo
investointipaineita, mikä taas vaatii rahoituskykyä joko vuosikatteen, lainoituskyvyn tai muiden
rahoitussopimusmuotojen kautta. Kaupunkiyhteisön kehittyminen vaatii investointimahdollisuuksia ja kykyä myös kaupunkikonsernin eri toimijoilta. Rauman kaupungin kokonaistilanne on tämän hetkiseltä
lähtötilanteeltaan kuitenkin varovaisen positiivisesti erilainen muihin Uudenmaan ulkopuolisiin kuntiin
nähden sekä koko kuntakenttään nähden. Toimintaa tehostamalla, investointeja jaksottamalla ja
toteutusjärjestykseen laittamalla sekä koko kaupunkiyhteisöä kehittämällä voidaan varmistaa kaupungin
elinvoimaisuus ja kilpailukyky parhaimman mukaan tulevaisuudessakin.
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ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Riskejä voi luokitella strategisiin, toiminnallisiin, henkilö-, talous-, rahoitus- ja tietosuoja- sekä
tietoturvariskeihin.
Strategisten ja toiminnallisten riskien osalta koko kaupungin tasolla merkittävinä riskeinä voi pitää
edelleen valtionhallinnon toimenpiteiden täsmentymättömyyttä liittyen muun muassa soteuudistukseen, millä olisi toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen ja rahoitusasemaan.
Kaupungin kokonaistalouden kannalta Rinteen hallituksen ja nykyisen Marinin hallituksen
hallitusohjelman sisällölliset painotukset sekä toimeenpano tuovat velvoitteita ja muutoksia kuntatasolle
muun muassa hoitajamitoituksessa, asiakasmaksuissa, oppivelvollisuudessa, varhaiskasvatuksen
maksuttomuudessa sekä monessa muussa isossa ja pienessä asiassa. Näiden osalta on epävarmuus
valtionrahoituksen kattavuuden riittävyydestä tulevien kustannuksien kompensoinnissa.
Suhdannevaihtelut, elinkeinoelämän muutokset ja väestörakenteen muutos aiheuttavat muutoksia niin
palvelurakenteisiin kuin verotulokehitykseen. Olkiluoto 3 -ydinvoimalahanke on kokonaisuutena
heijastunut merkittävästi Rauman kunnallisverokertymään ja kaupungin tulopohjaan, siten hankkeen
lähestyvä valmistuminen muuttaa tuloverotusodotuksia. Toisaalta Rauman telakan tilauskanta sekä muut
muutokset teollisuusympäristössä heijastuvat vuorostaan positiivisesti verotuksen lukuihin pidemmällä
aikavälillä.
Henkilöstön merkittävä eläköityminen ja vaihtuvuus tulevina vuosina haastaa muutoshallintaa sekä
kaupungin palvelutuotannon toimintaa ja uudistumista. Osaavan henkilöstön rekrytointi vaikeutunee,
kun ikäluokat pienenevät ja siten työllisten kokonaismäärä pitkällä aikavälillä saattaa laskea.
Talousriskien osalta on todettavissa maksutulojen lasku, verorahoituksen kehittymisen kasvanut
epävarmuus sekä toimintakatteen verrattain nopea kasvu. Kiinteistöihin liittyvät haasteet ja niiden
ratkaisut investoinnein edellyttänevät rahoitusaseman parantamista muun muassa vuosikatteen
kohentamisen kautta. Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 §107 hyväksynyt Vahva ja vakaa Rauma talousohjelman vuosille 2019 – 2022. Tällä on vastattu kaupungin nopeasti heikentyneeseen vuotuisen
talouden tilanteeseen hakemalla monenlaisia tehostamiskeinoja talouden tasapainottamiseksi
keskipitkällä aikavälillä. Taloussuunnitelman nopea ja täysimääräinen toimeenpano vaikuttaa
kustannusten kasvuun siten loiventaen.
Talousriskeihin voidaan edelleen kirjata Nanun koulun peruskorjauksen valtionavustuksen palautukseen
liittyvä noin 2,1 miljoonan euron taloudellinen riski. Asia on edelleen käsittelyssä valtionhallinnossa:
valtiolle toimitettiin syksyllä 2019 kattava selvitys aineistoineen asian loppuunsaattamiseksi.
Rahoitusriskien osalta maksuvalmiuteen liittyviä riskejä on hallinnoitu valmistelemalla vuoden 2019
aikana kuntatodistusohjelman lainalimiitin kasvattamista: kuntatodistusohjelman lainalimiittiä nostettiin
25 miljoonasta eurosta 40 miljoonaan euroon kaupunginvaltuuston päätöksellä 27.1.2020 14§.
Takausriskiä sekä lainasaamisiin liittyviä riskejä kaupunki pyrkii hallitsemaan toimintaa aktiivisesti
seuraamalla, organisaatioiden taloustietoja vuotuisesti valvomalla sekä muita vastaavia keinoja käyttäen.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt näihin liittyvää säännöstöä. Lisäksi kaupunki on muun muassa
tammikuun 2020 takauspäätöksessä edellyttänyt Rauman satamalta riittäviä vastavakuuksia kuntalain
edellyttämällä tavalla. 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,
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hajauttamalla lainasalkkua tarvittavilta osin ja käyden aktiivista keskustelua kaupungin investoinneista
sekä niiden rahoituksesta. Kaupungin kokonaistaloudellisen tilanteen vakauttamiseen on viime vuosina
kiinnitetty erityistä huomiota. Vahinkoriskeihin kaupunki on varautunut vakuutuksilla.
Rauman kaupungissa on laadittu tietotilinpäätös.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti
1. SÄÄNNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Hallintosääntöä päivitettiin kaupunginvaltuustoss 25.3.2019 §28 ja 9.12.2019 §113.
Sisäistä tarkastus hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori.
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 sekä keskusteltu aktiivisesti kaupungin ja toimialojen johtoryhmissä. Vuotta 2019
kuvaa Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman laadinta, minkä yhteydessä talousasioihin paneuduttiin
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poikkihallinnollisesti taloustavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus päätti 1.7.2019 §320 taloutta
kohentavista tehostamistoimenpiteistä vuoden 2019 taloudellisen tilanteen kohentamiseksi.
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 2019 pidettiin valtuuston arviointipäivä.

3. RISKIEN HALLINNON 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 muun muassa tietojärjestelmien hyödyntämiseksi prosessissa.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 542 Rauman kaupungin riskienhallintasuunnitelman.
Riskienhallintasuunnitelma täydentää ja konkretisoi kaupunginvaltuuston hyväksymiä riskienhallinnan
perusteita. Riskienhallintasuunnitelman liitteitä päivitettiin kaupunginhallituksen 1.7.2019 §322
päätöksellä liittäen osaksi myös sivistystoimialan riskikartan, mikä oli epähuomiossa jäänyt pois
riskienhallintasuunnitelman kokoamisvaiheessa.
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. Myös
tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä riskitilanteita on voinut raportoida sähköisesti.
Rauman Satama Oy:llä ja Rauman Energia Oy:llä on käytössä omat toiminta- ja laatujärjestelmänsä

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Kaupunginhallitukselle ei ole raportoitu puutteita omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valvonnassa.

5. SOPIMUSTOIMINTA
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Sopimustoiminnan tai –valvonnan puutteista ei ole raportoitu. Sopimukset on pääosin kirjattu kaupungin
sopimuksenhallintajärjestelmään.
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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 tietosuojan
loppuraportissa. Riskejä hallitaan raporttiin sisältyvän kehittämissuunnitelman toteuttamisella.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Ns. kartellioikeudenkäynteihin liittyvät tilanteet ovat selvityksen alla.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA
31.12.2019
Tiedossa ei ole merkittäviä sopimuksia tai merkittäviä sellaisia ko. sopimuksia, mitä voisi pitää
voimassaolevina 31.12.2019. Maauimalaa koskeva sopimus on päättymässä.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA
Kaupunginjohtaja Kari Kosken kanssa on vuonna 2012 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa
on sovittu kuuden kuukauden palkan suuruisesta erokorvauksesta. Kaupunginjohtaja on 16.8.2019
eroilmoituksessaan kirjannut virkasuhteensa päättyväksi 30.6.2020. Kaupunginvaltuuston 24.2.2020 §24
virkavaalilla valitseman uuden kaupunginjohtajan Johanna Luukkosen kanssa tehtäneen kuntalain
(410/2015) edellyttämä johtajasopimus vuoden 2020 aikana.
Rauman kaupungilla on antolainoja ja takauksia tytäryhteisöille.
Tiedossa ei ole muita konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa olevia tavanomaisesta poikkeavia
liiketoimia.
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investoinnit eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti muutamaa kohdetta lukuun ottamatta. Eri
arvopapereihin kirjattu Kiinteistö Oy Rauman Linja-autoaseman myynnistä johtuva tulo. Atk yhteiset
hankinnat kohteelta jäi toteutumatta Tiedolla johtamiseen varattu määräraha. Järviluodon investointi
siirtyi myöhemmäksi toteutettavaksi, satama-alueen välttämättömiin pienempiin investointeihin on
vuotuisesti varattu määräraha, mutta tätä ei ole käytetty.
Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2019

Hankkeen nimi
Jätevirroista arvonnousua
Satakuntaan

Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Hanke teetti alustavan kartoituksen olisiko Raumalle mahdollista tuottaa
ekolämpölaitosta. Selvityksen tulos oli postiviinen Rauman
mahdollisuuksiin ja johti jatkoselvitykseen. Tässä kartoitettiin tarkemmin
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jätevirtojen riittävyyttä ja jakeita, laitostyyppiä sekä mahdollisen prosessin
aikataulua, tarvittavia lupia ym. Asiasta tiedotettiin lehdissä ja medioissa.
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Hanke toteutti maaliskuusta lähtien Rauman Ruokahävikkikaapin, joka
toimii Rauman pääkirjastossa. Mallista tuli toistaiseksi pysyvä.
Hankkeen toinen maksatushakemus toimitettiin elokuussa 2019, ja se
hyväksyttiin. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa.
Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Tavoitteet toteutuivat pitkälti suunnitellusti.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide
Osaava henkilöstö

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Edistetään ja toteutetaan laadukasta
henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
• Kehittämistoimenpiteen eteen tehtiin merkittävä määrä laadukasta yhteisvaikutteista työtä koko kaupungissa
sekä konsernipalveluiden henkilöstöohjauksen osalta. Kokonaisuutta koskeva yksityiskohtaisempi luettelo on
kirjattuna konsernipalveluiden raportoinnissa, jotta asioiden päällekkäistä toistuvaisraportointia
vähennettäisiin.
• Tehtiin taustaselvityksiä ja valmisteltiin VVR-talousohjelmaan henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja ja
ohjeistuksia.

Vahva talous

•
Huolehditaan taloudesta
palvelutarjonnan turvaamiseksi

•

Vahva ja vakaa Rauma talousohjelma on laadittu ja
laitettu aktiivisesti täytäntöön
Kehitetään
kustannustietoisuutta
kaupungin toiminnoissa

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
• Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmaa laadittiin alkuvuoden ajan ja talousohjelman luonnosversio julkaistiin
21.8.2019. Kaupunginvaltuusto päätti talousohjelmakokonaisuudesta 11.11.2019 §107. Talousohjelma otettiin
jo huomioon vuoden 2020 talousarviota laadittaessa.
• Osana vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman laadintaa on käyty läpi kaupungin toimintoja sekä tehty erilaisia
laskelmia mm. tehostamismahdollisuuksien kustannusvaikutuksista, työn tuloksena huolellisempi tehostamisja kustannustietoisuus on levinnyt organisaatiossa. Henkilöstöllä ja kuntalaisille oli mahdollisuus tuoda esille
uusia näkökulmia ja tehostamistoimenpiteitä Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmasta julkistetussa
nettikyselyssä. Toimintaa jatketaan edelleen jatkuvan kehittämisen ja tehostamisen hengessä, valtuusto
edellytti vuoden 2020 aikana pyrittävän siihen, että tilikauden tulos olisi vähintään +-0.
• Kustannustietoisuuden kehittämiseksi on myös aloitettu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien
kokonaisuudistustyö tarve- ja markkinakartoituksella, jotta läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuuteen
kannustavaa ja lisäävää tuotteistusta voisi edelleen lisätä.

10

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
1 Konsernihallinto
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Käynnistetään uusia toiminnallisia
kokeiluja
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Toimialat ovat omassa kehittämistyössään ottaneet huomioon mahdollisuuksia kehittää asiakaslähtöisyyttä ja
toimintaa.

Alueiden tasapainoisuus ja
Parannetaan monipuolisesti
monipuoliset asumismahdollisuudet asuinmahdollisuuksien tarjontaa.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Tekninen toimiala on toiminut tämän tavoitteen aktiivisena toimijana.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
Kehitetään edelleen Lakaria ja
markkinointi
Seaside Industry Parkia.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Lakarin ja Seaside Industry Parkin kehittämistä on jatkettu yhdessä alueen yritysten kanssa.
Ennakoiva ja mahdollistava
Parannetaan maankäytön
maankäyttö
ennakoitavuutta.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Toimialat ovat soveltavin osin omassa toiminnassaan edistäneet tavoitteen toteutumista

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Liikenneyhteyksien parantamiseen
Vaikutetaan liikenneyhteyksien
vaikuttaminen
parantamiseen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Toimialat ovat soveltavin osin omassa toiminnassaan edistäneet tavoitteen toteutumista sekä kaupunkitasoisesti asia
on ollut esillä edunvalvontatoimissa.
Konsernipalveluiden kaupunkikehitys –palvelualue liikennepäällikön johdolla on toteuttanut mm. seuraavaa:
• Rauman henkilöjunaliikenteen rataselvityksen, liikennöintisuunnitelman ja hankearvion laadinta on aloitettu
yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
• Rauman kaupunki osallistui Pori/Rauma-Tampere-yhteysvälin junaliikenteen -kehittämisselvityksen laadintaan
yhdessä Pirkanmaan liiton, Satakuntaliiton ja yhteysvälin muiden kuntien kanssa.
• VT8:n Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisselvitys on valmistunut. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELYkeskus.
• Rauman ja Tampereen välillä aloitti uusi liikennöitsijä liikennöinnin (Länsilinjat Oy). Rauman ja Huittisten välillä
aloitti uusi liikennöitsijä liikennöinnin (Rautavedenliikenne Oy).
Aktiivinen edunvalvonta

Toteutetaan laaja-alaista ja
monikohteista edunvalvontaa.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Rauman kaupunginhallituksen hyväksymän edunvalvonnan toimintamallin mukaisesti on toimittu ja järjestäydytty.
Edunvalvontaa on pyritty toteuttamaan aina, kun se on mahdollista. Muun muassa Konsernipalvelut-toimialan
raportoinnissa on esille nostettuja yksityiskohtia.
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Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki
Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen

Kehittämistoimenpide

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Vahvistamme kehittämis- ja
muutosmyönteisyyttä koko
kaupunkiyhteisössä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
• Kaupunkiorganisaation uusi, sisäinen viestintäkanava Jemma antaa mahdollisuuden erilaisiin virtuaalisiin tiimija ryhmätiloihin ja tarjoaa myös sähköisen, organisaation sisäisen keskustelukanavan. Tyhy-kysely toteutettiin
myös uudessa sähköisessä muodossa, joka mahdollistaa jatkuvan tyhy-palautteen annon.

1.1 Konsernin johto

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
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Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 §523, §524, §525 Rauman kaupungin rahoituksen jatkamisesta
Pyhäjärvi-instituutille, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle sekä Turun
yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Rauman toimipisteelle.

1.2 Määrärahavaraukset

12

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

13

1.3 Tarkastustoimi

Tarkastustoimen vuoden 2019 toimintakate alitti budjetoidun toteutuen 70,0 %:sesti.
Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2018 arviointikertomuksen 14.5.2019. Arviointikertomus merkittiin
tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2019. Kaupunginhallitus käsitteli hallintokuntien
arviointikertomuksesta antamat lausunnot kokouksessaan 5.11.2019 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi
lausunnot kokouksessaan 11.11.2019.
Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on annettu 14.5.2019. Tilintarkastajana on toiminut
BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Sari Isaksson. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
kokouksessaan 27.5.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018.
Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri toimialojen toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja
dokumenttien tarkasteluilla.
Rauman kaupungin hallintosäännön lukua 9 (Sisäinen valvonta ja riskienhallinta) täsmennettiin
kaupunginvaltuustossa 9.12.2019.

1.4 Vaalit

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2019. Ennakkoäänestys kotimaassa oli 3.-9.4.2019 ja varsinainen
vaalipäivä 14.4.2019. Europarlamenttivaalit järjestettiin toukokuussa 2019. Ennakkoäänestys kotimaassa
oli 15.-21.5.2019 ja varsinainen vaalipäivä 26.5.2019.
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1.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot
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2. Konsernipalvelut
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019

Palvelualueet
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Konsernipalvelut-toimialan toimintakate toteutui budjetoitua paremmin siten, että toimintakate oli 7,35
milj. euroa ja toteutumaprosentti 87,5 %. Kaupunginhallituksen heinäkuussa asettama
tavoitetoimintakate, 7,9 milj. euroa, alitettiin. Säästöä toimintakatteeseen muutettuun talousarvioon
nähden syntyi n. 1,0 milj. euroa.
Arvio toimintakatteen ennusteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
Tuloja kertyi 0,9 milj. euroa, joka oli budjetoituun nähden 54.000 enemmän. Toteutumaprosentti oli
105,8 %.
Toimintamenojen osalta kasvu oli budjetoitua alempaa. Toimintamenojen määrä oli 8,3 milj. euroa
toteutumaprosentin ollessa 89,3 %. Säästöä budjetoituun nähden syntyi 0,9 milj. euroa.
Henkilöstökulut toteutuivat niin ikään budjetoitua alempana, henkilöstökulujen määrä oli 4,7 milj. euroa
toteutumaprosentin ollessa 92,4 %. Säästöä budjetoituun nähden syntyi n. 0,4 milj. euroa. Myös
palvelujen ostoissa kasvu oli budjetoitua alempaa. Palvelujen ostoihin käytettiin n. 3,1 milj. euroa
toteutumaprosentin ollessa 85,1 %. Säästöä budjetoituun nähden syntyi 0,5 milj. euroa.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Aiheeseen liittyen konsernipalveluilla ei ole erityistä raportoitavaa. Konsernipalveluiden henkilöstö on
omalta osaltaan pyrkinyt edistämään HINKU-tavoitteiden toteutumista. Kestävää liikkumista edistämään
kaupunki käynnisti kaupunkipyöräkokeilun kesällä 2019.
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MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT
Muilla ei-taloudellisilla asioilla tarkoitetaan muun muassa sitä, miten kaupunki huolehtii korruption ja
lahjonnan torjumisesta sekä ihmisoikeusasioista. Kyseisiin asioihin liittyviä huomioita koskien
konsernipalveluita ei ole tuotu esille vuoden 2019 aikana toimialajohdolle tai sisäiseen tarkastukseen.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Kunnanvaltuuston 11.11.2019 107§ hyväksymän Vahva ja vakaa Rauma -ohjelman toimeenpano v. 2020
–2025 sisältää konsernipalvelut–toimialalle mm. kaupungin tukipalveluita keskittävän palvelukeskuksen
muodostamisen, tavoitteena on kaupunkitasoisesti 630.000 euron kokonaissäästö eläköitymistä
hyödyntämällä em. aikavälillä. Tavoitteeseen pääsy edellyttää palveluprosessien uudistamista ja vahvaa,
sitoutunutta yhteistyötä toimialojen kesken.
Digitalisaation eteneminen kiihtyy, joka edellyttää tietosuojaan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja
valvonnan tehostamista. Valtion ohjaamat toimet ja vaateet muun muassa taloushallinnon tietojen sekä
prosessien digitalisoimiseksi haastaa kehittämään aktiivisesti tietojärjestelmiä sekä prosesseja.
Erityinen haaste tulevaisuudelle on osaavan työvoiman saanti ja kaupungin kannalta ns. avainhenkilöiden
sitouttaminen kaupunkiorganisaatioon.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti
1. SÄÄNNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Toimialan palvelujen tuottamisessa ja päätöksissä noudatetaan kunnallis- ja hallintolainsäädännön lisäksi
kaupungin hallinnon vahvistamia ohjeita ja säännöksiä. Sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuuteen ja
päivittämiseen on kiinnitetty huomioita. Konsernipalvelujen näkökulmasta haaste on siinä, miten laaditut
ohjeet ja määräykset saadaan jalkautettua toimialoille, siten että toimintatavat olisivat yhtenäiset ja
ohjeiden mukaiset.
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti konsernipalveluiden
johtoryhmässä. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot sekä talouden ennuste on esitetty
osavuosikatsauksissa. Palvelualueet ovat pysyneet muutetussa talousarviossa.
Kaupungin varojen käyttöä valvotaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle toimitettavin kuukausi- ja
osavuosiraportein sekä jatkuvana prosessina vastuuhenkilöiden johdolla. Erillisenä on selvitys tatavoitteiden toteutumasta.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 3,5
Kirjallinen arviointi:
Kaupunkitasoinen riskienhallintasiuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. Hallintoja toimintasäännöissä päätöksenteon rajat on selkeästi vastuutettu. Konsernipalvelut –toimialan
kustannuspaikkojen hyväksyjät päättää kaupunginhallitus vuosittain.
Riskien hallinnan toimintatapa, -ohjeet ja -työkalut on määritelty. Kehitettävää on erityisesti
riskienhallinnan seurannassa ja jalkauttamisessa, riskienhallinnassa on päällekkäisyyksiä muun muassa
yleisen kuntalain näkökulman riskienhallinnan, työsuojeluriskien sekä tietosuojan ja tietoturvan riskien
hallinnoinnissa sekä raportoinnissa. Tietotekniikan hyödyntämistä tulisi lisätä.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Rauman kaupunki on mukana monissa yhteishankintasopimuksissa. Vuonna 2017 hyväksyttyä
hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palvelujen hankinnassa. Toimintasäännön mukaan
sopimuksille on vastuuhenkilönsä. Konsernipalveluiden lakimies tekee kaupungin
vahingonkorvausanomuksiin liittyvät päätökset. Konserinpalveluiden hankintahenkilöstö ohjeistaa
hankinnoista vastaavia tahoja. Lisäksi sisäisen valvonnan ohjeistuksissa on asiaan liittyviä huomioita.
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5. SOPIMUSTOIMINTA
Yleisarvosana: 4,5
Kirjallinen arviointi:
Konsernipalvelut -toimialalla palveluualueiden vastaavat vastaavat omien sopimustensa seurannasta ja
valvonnasta hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Tilintarkastaja ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on selvitetty ja tehty tarvittavat korjaus/muutostoimet; huomiot ovat liittyneet lähinnä 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 kaupungin johtoa.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Turvapaikanhakijoiden määrä on olennaisesti vähentynyt vuoteen 2015 verrattuna; riskinä on kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden, ns. paperittomien henkilöiden, määrän kasvu.
Konsernipalvelut –toimialan koordinooima maahnmuuton ohjeusryhmä toimii yhdessä sidosryhmien
kanssa tavoitteeneen ennakoida tulevia muutoksia ja koordinoida sisäisiä palvelutarpeita.
Vuoden 2019 aikana valmistauduttiin tiedonhallintalain vaatimuksiin. Laki astuu voimaan 1.1.2020.
Tiedonohjaus -palvelualueelle rekrytoitiin mm. IT-kehittämispäällikkö, ja laadittiin tiedonhallintalain
vaiheittaista toimeenpanosuunnitelmaa. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisen
tietoaineistojen yhdenmukainen, laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Tärkeää on
julkisuusperiaatteen toteuttaminen entistä paremmin. Lain tavoitteena on kiinnittää enemmän
huomioita tietoaineistojen turvalliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä edistää tietojärjestelmien
ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Lyhyesti sanottuna tiedonhallintalain tarkoituksena on, että
viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja tietoturvallisesti
noudattaen julkisuusperiaatetta. Tiedonhallintalaki myös edistää osaltaan digitaalisen yhteiskunnan
kehittymistä. Lähtökohtana tiedonhallintalaissa oli muun muassa keskittää tiedonhallintaa koskeva
lainsäädäntöä, edistää sähköistä tiedonhallintaa, lisätä yhteentoimivuutta, selkeyttää viranomaisten
välistä tiedonvaihtoa sekä yhtenäistää tietoturvallisuussäädäntöä.
Oikeudenkäyntiasiat on huomioitu konsernihallinnon käsittelyn yhteydessä.
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TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA
31.12.2019
Konsernipalvelut – toimiala on toiminnallisesti mukana ja/ tai vastaa sen vastuulle määritellyistä
kaupunginhallituksen päätöksillä tehdyissä sopimuksissa. Tällaisia ovat mm.
Ystävyys- ja kumppanuuskaupunkisopimukset sekä sopimukset Rauman Yrittäjät Ry:n , LOURA -alueen,
Seutukaupungit -verkoston, Pyhäjärvi-instituutin, Turun yliopiston (Merenkulun koulutus- ja
tukimuskeskus, opettajankoulutus Rauman yksikkö), Satakunnan ammattikorkeakoulun, Prizztech kehitysyhtiön, Pohjoinen kasvuvyöhyke - hankeyhteistyön, Robocoast- hankkeen, HINKU- kunnat –
verkoston ja Turku Future Technologies kanssa.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA
Konsernipalvelut – toimialan lähipiirin/ intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia
liiketoimia.

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektinen toteutuminen 1.1-31.12.2019
Hankkeen nimi
Jätevirroista arvonnousua
Satakunnassa

Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Tehty esiselvitys jätevirtojen hyödyntämisestä mahdolliseen
jätteenpolttolaitokseen, ns. hyötylämpölaitokseen. Käynnistetty
ruokahävikkikaappikokeilu. Laadittu tiekartta Rauman kestävän kehityksen
toimenpiteistä. Hankehallinto hoidettu suunnitelman mukaisesti.

Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Konsernipalvelut-toimialan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.
Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmaa valmisteltiin koko vuosi; talousohjelman luonnosversio oli julkisuudessa
21.8.2019 ja päätösasiana kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Henkilöstöllä ja kuntalaisilla oli mahdollisuus tuoda
esille uusia näkökulmia ja tehostamistoimenpiteitä Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmasta julkistetussa
nettikyselyssä syyskuun aikana. Osana Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman laadintaa on käyty läpi
kaupungin/konsernipalvelut-toimialan toimintoja sekä tehty erilaisia laskelmia tehostamismahdollisuuksien
kustannusvaikutuksista. Merkittävin konsernipalvelut-toimialaa koskettava talousohjelmaan sisältyvä päätös oli
kaupungin tukipalveluprosessit keskittävän palvelukeskuksen muodostaminen konsernipalvelut-toimialalle.
Hankkeella haetaan vuoteen 2025 mennessä kaupunkitasoisesti yht. 630.000 euron kokonaissäästöä.
Rauman kaupunki/ talousohjaus osallistui Valtiovarainministeriön (VM) digitalisaatiota edistävään hankehakuun.
VM myönsi 21.11.2019 Rauman kaupungin hakemukselle ‘Työalustoja virtaviivaistamalla hyvinvointia ja elinvoimaa
koko Rauman seudulle’ -hankkeelle 224 200 euroa valtionavustusta. Hankkeen tavoitteena on talous- ja
henkilöstöhallinnon automatisointi ja tiedonhallinnan kehittäminen sekä kaupungin tietojohtamisen mallin luonti,
jolla haetaan mm. lisäarvoa elinkeinotoiminnan mittareiden seurantaan.
Rauman kaupungin elinvoimaohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Elinvoimaohjelman
laadinnan tavoitteena on ollut tuottaa elinkeino-ohjelmaa huomattavasti laajempi, konkreettisia toimenpideehdotuksia sisältävä kokonaisuus. Elinvoimaohjelman toimenpiteillä kehitetään kaupungin palveluja, parannetaan
yritystoiminnan edellytyksiä ja edistetään avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Viidestä elinvoiman avaimesta ja lähes 90
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toimenpiteestä koostuva elinvoimaohjelma koskettaa koko kaupunkia. Elinvoimaohjelman toimenpiteet
konkretisoituvat ja niitä toteutetaan vuosittain budjetin sallimissa rajoissa.
Konsernipalvelut -toimiala toteutti vuoden aikana valtuustoaloitteen pohjalta kaksi innovaatiokilpailua, joilla
haluttiin innostaa kaupunkilaisia ja yrityksiä kehittämään innovaatioita, joilla parannetaan ja tehostetaan kaupungin
toimintaa ja toteutetaan Rauman Tarinan tavoitteita. Kilpailutöiden arvioinnissa käytetään viittä arvostelukriteeriä,
jotka ovat: 1. Innovaation toteutuskelpoisuus 2. Hyödyt kaupungille ja kaupunkilaisille 3. Rauman Tarinan
tavoitteiden toteutuminen 4. Uutuusarvo Raumalla ja 5. Hyödyt ympäristölle. Ensimmäiseen kilpaluun keväällä
2019 saatiin 26 ehdotusta. Voittajana palkittiin Mia Nikula aloitteestaan ‘Älykaupunki Rauma’, jossa ehdotettiin,
että kaupunki ottaa käyttöön 5 G:n yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Riku Rantasen
aloitteelle kaupungin osallistumisesta Radio Novan Unboxing kilpailuun. Syksyllä toteutettuun innovaatiokilpailuun
saatiin 14 ehdotusta. Aloitteet liittyivät mm. osallisuuden, kiertotalouden, liikenteen ja matkailun kehittämisen.
Päätös palkitsemisesta tehtiin vasta vuoden 2020 puolella.
Rauman strategian jalkauttamiseen laaditut agenttielokuvat osallistivat laajasti kaupungin henkilöstöä ja
kuntalaisia, agenttielokuvia on katsottu sosiaalisessa mediassa tähän mennessä noin 27.000 kertaa. Elokuvien
innoittamana syntyi erilaisia agenttituotteita, joita on ollut myynnissä Palvelupiste Pyyrmanissa, jaossa messuilla ja
annettu palkintoina, lahjoina ja tervehdyksinä vieraille.
Agenttiteeman yhteydessä ideoitiin sekä henkilöstön että kuntalaisten kanssa sloganeita, joita on voitu käyttää
hyväksi kaupungin markkinoinnissa kuten rollupeissa, mainoksissa, rekryilmoituksissa ja messuilmeessä.
Agenttiteemaisella ständillä tai osastolla on oltu liikkeellä mm. RMJ:ssä, UraStartti-messuilla ja erilaisilla
rekrymessuilla pääkaupunkiseudulla. Rauman kaupunginkirjastossa otettiin onnistuneesti käyttöön ilmaiset
agenttikassit, joita sai lainata. Agenttikasseista tulikin vuoden 2019 lainatuin kirjastotuote Raumalla.
Syksyllä valmistuivat osaavan työvoiman lyhytelokuvat työ- ja asukasmarkkinointia varten. Kuusi lyhytelokuvaa
toteutettiin yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Mukaan saatiin 25 raumalaista yritystä ja jokainen
elinkeinosektori (metalliteollisuus, meriklusteri, metsäklusteri ja kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, palveluala
ja teollisuuden palveluliiketoiminta) sai oman agenttiteemaisen lyhytelokuvansa. Elokuvien ensi-iltatilaisuus oli
samalla kaupungin edunvalvontatilaisuus, johon kutsuttiin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Elokuvat
julkaistiin yksitellen netissä ja niitä on tähän mennessä katsottu noin 18.500 kertaa. Elokuvia on tarjottu myös
Rauman yläkoulujen opo-opettajille hyödynnettäväksi. Loppuvuonna valmistui suunnitelma osaavan työvoiman
markkinointikampanjasta, jossa lyhytelokuvilla oli keskeinen rooli. Kampanja toteutettiin tammikuussa 2020.
Kaupunkiorganisaation uusi, sisäinen viestintäkanava Jemma antaa mahdollisuuden erilaisiin virtuaalisiin tiimi- ja
ryhmätiloihin ja tarjoaa myös sähköisen, organisaation sisäisen keskustelukanavan. Työhyvinvointikysely
toteutettiin myös uudessa sähköisessä muodossa, joka mahdollistaa jatkuvan tyhy-palautteen annon.
Tehtävien vaativuuden arviointi, TVA-työ eteni KVTES:n liitekohtaisten koordinaatiotyöryhmien työn myötä
hinnoittelutunnuksittain laadittuihin TVA-järjestelmiin (“korituksiin”), jotka KH hyväksyi KVTES:n osalta paikalliseksi
TVA-järjestelmäksi. Samanaikaisesti rakennettiin sähköinen alusta TVA-arvioinnille (KVTES).
Tiedonhallintalain voimaantuloon 1.1.2020 on valmistauduttu koulutuksilla, tehtävävastuutuksilla ja
toimenpidesuunnitelman laatimisella. Asianhallinnassa valmisteltiin uuden asianhallintajärjestelmä Assin (Tweb)
käyttöönottoa yhdeksi ainoaksi asianhallintajärjestelmäksi vuoden 2020 alusta.
Rauma sijoittui ykkössijalle tammikuussa 2019 toteutetussa seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa.
Keskeisimpiä vetovoimatekijöitä olivat asuinympäristö, persoonallisuus ja erottuvuus, turvallisuus,
matkailutarjonta, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, keskustan viihtyisyys ja vireys, turvallisuus sekä
koulutusmahdollisuudet. Helmikuussa julkistetussa Kuntaranking-tutkimuksessa Rauman seutu arvioitiin Suomen
toiseksi vetovoimaisimmaksi alueeksi yritystoiminnan kannalta. Joulukuussa julkaistussa Kuntien imago tutkimuksessa Rauma sijoittui kokonaisvaikutelman osalta toiseksi. Rauma oli Suomen 36 suurimman kunnan
joukossa imagotekijöistä 2. sijalla yrittäjämyönteisyydessä ja kuntayhteistyön tuloksellisuudessa, 3. sijalla
markkinoinnissa ja yhteydenpidossa kunnan virkamiehiin sekä 4. sijalla tiedottamisessa. Kehityskohteita olivat
työvoiman saatavuus sekä sijainti ja yhteydet.
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Konsernipalvelut on koordinoinut laajasti erilaisia asukas-, yritys- ja edunvalvontamarkkinointitilaisuuksia vuoden
aikana. Kesäkuussa Satakunnan ja Varsinais-Suomen uudet kansanedustajat kutsuttiin Raumalle RMJ:n yhteydessä,
heinäkuussa Rauman kaupunki yhdessä suurimpien yritysedustajien kanssa jalkautui SuomiAreenalle Poriin ja
järjesti siellä kutsuvierastilaisuuden. Lisäksi on toteutettu yhteistyössä mm. Rauman Yrittäjät ry:n, Rauman
Kauppakamarin ja eri opiskelijajärjestöjen kanssa erilaisia markkinointitilaisuuksia. Ministerivierailujen yhteydessä
on keskusteltu Raumalle tärkeistä asioista. Raumalla kävivät elinkeinoministeri Mika Lintilä 22.1., opetusministeri Li
Andersson 30.9., perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 30.8., pääministeri Antti Rinne 9.8. ja 23.9 sekä
työministeri Timo Harakka 28.10.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide

•

Henkilöstöohjelman
toteuttaminen

•

TVA- prosessin toteuttaminen

Osaava henkilöstö

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
• henkilöstöohjelman
toteutumisaste
• toteutetut toimenpiteet
•

TVA:t on määritelty ja tehty

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkuvuoden aikana laadittiin mallitehtävänkuvaukset ja niiden pohjalta tehtäväkohtaiset kuvaukset, jotka olivat
pohjamateriaalia TVA-työlle. KVTESin osalta liitekohtaiset koordinaatiotyöryhmät laativat TVA-järjestelmät
(“korit”) hinnoittelutunnuksittain. Rakennettiin sähköinen alusta TVA-arvioinnille
Kilpailutettiin henkilöstövalinnoissa käytettävät konsultointipalvelut
Keskitetysti järjestettävistä koulutuksista pidettiin toimialakohtaiset työpajat, joissa kerättiin henkilöstöltä
osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita. Näiden pohjalta laadittiin keskistetyn koulutuksen suunnitelma ja ne
toimivat toimialojen omien osaamisen kehittämisen toimenpiteiden suunnittelun pohjana. Samalla varmistettiin,
että keskitetyt koulutukset tukevat valittuja strategiasisältöjä.
Järjestettiin työehtosopimusmuutoksiin ja työaikasuunnitteluun liittyviä koulutuksia.
Luotiin sähköinen perehdytysopas ja päivitettiin perehdyttämislomake kaikille toimialoille sopivaksi.
Uuden intranetin (Jemman) henkilöstöosion rakentaminen ja sisällön (ohjeistusten) päivittäminen, vastuutahojen
määrittäminen
Kartoitettiin tarve esimiesten ryhmätyönohjaukselle.
Sähköisen matkahallinto-ohjelman käyttöönoton vakiinnuttaminen
Laadittiin ja toteutettiin Rauman kaupungille räätälöity oma TYHY-kysely, kehitettiin ja otettiin käyttöön jatkuvan
tyhy-palaute.
Otettiin käyttöön Kevan Avaintiedot -työkyvyttömyyden kustannusten hallintapalvelu.
Jatkettiin osatyökykyisten tilanteen kartoittamista ja toimenpiteiden tehostamista.
Otettiin käyttöön HaiPro-sisäilmahaittailmoituksen osio ja järjestettiin siitä käyttöönottokoulutusta.
Aloitettiin työtapaturmista ilmoittamisen ja käsittelyn prosessin kehittäminen.
Järjestettiin yhteistyössä Kevan kanssa työpaja korvaavan työn toimintamallista.
Tehtiin taustaselvityksiä ja valmisteltiin VVR-talousohjelmaan henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja ja ohjeistuksia.
Jatkettiin palkkaprosessien sähköistämistä mm. ottamalla käyttöön luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden
lomaketallennus toimialoilla
Tehtiin työtapaturmien hallintamalli ja järjestettiin tästä esimieskoulutusta
Järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaali (opettajat)
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•
•

Käynnistettiin esimiehille TVEAT (turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto) -koulutus
Uudistettiin osana savuton Rauma -hanketta tupakoinnin lopettamisen tuen malli

Vahva talous

•

Palveluprosessien
kehittäminen, teknologian
hyödyntäminen

Kustannustietoisuuden
lisääminen; panos- tuotos, hinta
-laatu, tarpeellisuus tarpeettomuus
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

•

•
•
•
•

•

kehittämistoimenpiteet, kpl

•

kustannuslaskentavertailut,
kpl

Osana Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman laadintaa on vuoden aikana käyty läpi kaupungin/konsernipalvelut
- toimialan toimintoja sekä tehty erilaisia laskelmia tehostamismahdollisuuksien kustannusvaikutuksista.
Merkittävin konsernipalvelut-toimialaa koskettava talousohjelmaan sisältyvä päätös oli kaupungin
tukipalveluprosessit keskittävän palvelukeskuksen muodostaminen konsernipalvelut-toimialalle. Hankkeella
haetaan vuoteen 2025 mennessä kaupunkitasoisesti yht. 630.000 euron kokonaissäästöä.
Palvelukeskushankkeessa uusitaan talous- ja palkka-/henkilöstöhallinnon ohjelmistot, yhtenäistetään
tukipalveluprosessien toimintatavat ja hyödynnetään laajasti uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet mm.
tiedolla johtaminen. Kuluneen vuoden aikana on kartoitettu eri kaupunkien malleja tiedolla johtamiseen sekä
tuotteistamiseen, joissa yhtenä osa-alueena on ollut kustannuslaskennan edistys osana tehokkuuden
parantamista.
Alkuvuoden aikana toteutui sosiaali- ja terveystoimialan laskuaineiston automatisoidumpi siirto
laskutuspalveluun; uudella toimintatavalla vältetään aikaisemmin kohdatut laskujen välitysongelmat.
Ostolaskutietojen julkaisemista on edistetty keräämällä kuntakentältä erilaisia parhaimpia käytäntöjä asiassa.
Lisäksi asiassa on kartoitettu eri näkökulmia, kuten tietosuojakysymyksiä. Asiassa on tehty yhteistyötä muun
muassa Kirkkonummen kunnan kanssa.
Alkuvuodesta avattiin Rauman kaupungin verkkokauppa, joka on kehittänyt sähköisiä palveluprosesseja liittyen
kaupungin kuntosalikortteihin, koululaisten välipalapasseihin sekä retki-ilmoittautumiseen.
Vuoden 2019 aikana valmistauduttiin toimittamaan ensi vaiheessa talousarvio 2020 –tiedot Valtiokonttorin
ylläpitämään Kuntatalouden tietopalveluun, tämä onnistui annetuissa aikarajoissa alkuvuonna 2020. Rauma oli
ensimmäisten 16 kunnan joukossa, jotka onnistuneesti testasivat testiaineiston toimitusta sähköisesti heinäkuun
loppuun 2019 mennessä. Vuoden 2019 aikana tehtiin nykyisiin tietojärjestelmiin uusia teknisiä määrityksiä, jotta
tietojen toimitus edellytetyllä tavalla onnistui.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki
Toimivat palvelut, helppo arki

Kehittämistoimenpide
•

Laaditaan järjestelmäkehityksen
toimeenpanosuunnitelma:
• Luodaan varmat,
toimivat, turvalliset ja
helppokäyttöiset
sähköiset puitteet
kaupungin toimijoille,
mm. tietoverkot,
palomuurit ja
tietojärjestelmät sekä
keskitetty
käyttäjänhallinta

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
•

suunnitelma on laadittu
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Otetaan huomioon
digitaalisuuden
lisääntyminen
palveluissa
• Työkalut kuntoon;
yhteiset pohjat ja
alustat, uusi intranet
Toteutetaan tietosuoja- ja
tietoturvapolitiikkaa kaikessa
toiminnassa
Parannetaan poikkihallinnollisten
palveluketjujen toimivuutta
Koordinoidaan ja seurataan
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä hyvinvointiohjelman
mukaan
Sote- ja maakuntauudistuksen
aktiivinen valmistelu
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

ilmoitetut
tietosuojapoikkeamat, 86 kpl
tietosuojatilinpäätös
Uusi asianhallintajärjestelmä
käytössä
säännöllinen
poikkihallinnollisten tiimien
toiminta
hyvinvointiohjelman
toteutumisaste

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Vuoden 2018 lopussa käyttöön otettu uusi intranet, Jemma, tiimitilat ja Teams-sivustot on jalkautettu osaksi
organisaation toimintaa.
Kaupungin tietoliikennerunkoverkon uudistaminen saatiin valmiiksi vuoden 2019 aikana. Isoimmat yksittäiset
tietotekniikkahankkeet, Pohjoiskehän koulu ja Papinpellon päiväkoti, saatiin määräaikaan mennessä
luovutettavaan kuntoon. Kouluille tehtiin uusi opetusympäristö (Google) ja otettiin käyttöön Cromebookit.
Vuoden 2018 lopussa otettiin käyttöön uusi intranet (Jemma), jolloin kaupunki hankki O365-lisenssit käyttäjille.
Vuoden 2019 aikana valmisteltiin O365:n luomien mahdollisuuksien käyttöönottoa laajemmin, mm. sähköpostien
siirtämistä tietoturvalliseen ja toimivaan pilviympäristöön. Palvelimia, palvelin- ja palomuurijärjestelmiä on
uusittu toimivuuden ja tietoturvan parantamiseksi. Loppuvuodesta “urakoitiin” Windows 7 käyttöjärjestelmien
siirtämistä Win 10 -käyttöjärjestelmään.
Otettiin käyttöön suojattu sähköposti.
Asianhallinnassa valmisteltiin uuden asianhallintajärjestelmä Assin (Tweb) käyttöönottoa yhdeksi ainoaksi
asianhallintajärjestelmäksi vuoden 2020 alusta. Toiminnallisuuden parantamiseksi jäätiin kuitenkin odottamaan
Valmu-apuohjelman valmistumista, joten käyttöönottoa siirrettiin 1.4.2020 alkavaksi. Alkuvuodesta selvitettiin
asianhallinnan toimintamallia muutenkin; mm. keskitetyn kirjaamon mallista on tehty kehittämissuunnitelma
osana oppisopimuskoulutusta. Tätä selvitystä jatketaan vuoden 2020 aikana, ajatuksena tuleva palvelukeskus.
Tieto- ja asianhallintapalveluiden poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut kerran kuussa käsittelemään
asianhallintaa, tietotekniikkaa, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia asioita. Tiimi on toiminut
tietosuojatyöryhmänä. Tiimi on toiminut myös Tweb-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmänä.
Toimialoilla on käyty keskustelemassa heidän erilaisissa palavereissa asianhallintaa, tietotekniikkaa, tietoturvaa ja
tietosuojaa koskevista asioista. Tiimiin kuuluvat asianhallintaryhmä ja tietotekniikkaryhmä, jotka kokoontuvat
säännöllisesti.
Toukokuussa järjestettiin tiedonhallintalaki-koulutus. Vuoden loppupuolella selvitystyötä on vaatinut 1.1.2020
voimaan tullut tiedonhallintalaki.
Tietosuojasta annetaan erillinen, tarkempi, puolivuosiraportti.
Kaupunkikehityksen poikkihallinnollisen tiimin säännöllinen toiminta on käynnistynyt vuonna 2019.
Poikkihallinnollisessa tiimissä on käsitelty hyvinvointiohjelmaa ja käyty systemaattisesti läpi siihen liittyviä
toimintasuunnitelmia, kuten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaa ja kestävää liikkumista.
Asiakaspalvelun poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut säännöllisesti ja pyrkinyt parantamaan eri toimialojen
asiakaspalvelua selvittämällä ja tarttumalla pieniinkin palvelua parantaviin asioihin. Tiimi teki mm. laajan
kampanjan tavoitettavuuden parantamiseksi ja järjesti erilaisia koulutuksia vuosi sitten käyttöön otetun
palveluvaihteen hyödyntämiseksi. Tiimin jäsenet jakoivat tietoa omilla toimialoillaan. Kaupungin verkkokauppaa

26

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

•

•

•

•

laajennettiin eri toimialojen käyttöön, mm. kesän matkailukohteita ja sivistyksen tapahtumia saatiin
verkkokaupan piiriin.
Henkilöstöohjauksen poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut säännöllisesti 1 krt/kk ja valmistellut
suunnitteluvaiheessa olleita ohjeistuksia, prosesseja ja käytäntöjä. Tiimin työskentelyssä on jaettu toimialojen
parhaita käytäntöjä ja arvioitu HR-käytäntöjen toimivuutta eri toimialojen ja henkilöstöryhmien näkökulmista.
Tiimiläisten välityksellä keskustelua on viety myös toimialoille ja toimialoilta tiimille. Poikkihallinnollinen tiimi
osallistui myös Kevan järjestämään korvaavan työn työpajaan. Tiimin työskentely perustuu henkilöstöohjelmaan
ja sen vuosikohtaisiin toimenpidesuunnitelmiin.
Poikkihallinnollinen viestintä-markkinointitiimi on kokoontunut sekä koko ryhmänä että pienemmissä
kokoonpanoissa eri asiakokonaisuuksien yhteydessä. Viestinnän osalta on suunniteltu Rauma-tiedotuslehden
sekä henkilöstön sähköisen uutiskirjeen sisältöä. Markkinoinnin osalta yhteistyötä on tehty kaupungin omien
tapahtumien suunnittelun ja järjestelyjen koordinoimiseksi. Lisäksi markkinointiryhmä on osallistunut kaupallisen
keskustan kehittämisyhteistyömallien luomiseen ja ylläpitämiseen yhdessä Rauman Yrittäjien kanssa.
Talousohjauksen poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut säännöllisesti 1 krt/kk. Tapaamisissa on käsitelty
ajankohtaisia asioita liittyen muun muassa talousarvioon, tilinpäätöksiin, osavuosikatsauksiin, taloustoiminnan
kehittämiseen, Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmaan.
Hyvinvointiohjelman arviointiraportti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

•

Koordinoidaan maahanmuuttoa
ja siihen liittyviä
palvelukokonaisuuksia

•

kotouttamisohjelman
toteutuminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi 21.1.19 kuntaan osoittamista ja kotoutumisen edistämistä koskevan sopimuksen
vuodelle 2019. Poikkihallinnollinen maahanmuuton ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa.
Kokouksissa on käyty läpi mm. eri toimialojen maahanmuuttajien palvelutarpeeseen liittyviä kysymyksiä ja
haasteita, kuultu SPR:n ja ELY:n edustajia palveluiden, kotoutumiskoulutusten rahoitukseen ja hankintaan liittyen
sekä saatu informaatio Satakunnan pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeesta.
• Kaupungin nettisivuille on avattu maahanmuuttajille suunnattu infosivusto, (suomi, englanti) johon on koottu
kaupungin ja valtionhallinnon viranomaisten keskeisimmät palvelut.
Energiatehokkuuden
• Toteutetaan nykyistä paremmin
• HINKU-kriteerien huomiointi
parantaminen
Hinku-hankkeen periaatteita
kilpailutuksissa, kpl
kaikessa toiminnassa
•

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•
•
•
•

HINKU-kriteerit on huomioitu vuoden aikana n. 30 kilpailutuksessa.
Rauman kaupunki hiilineutraaliksi kunnaksi --> Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille
2017-2025 (Tuija Kailaste)
‘Luonikas ja viherkäinen Rauma’ -hankerahoitus. Hankkeessa laaditaan tiekartta Hinku-tavoitteisiin pääsemiseksi.
Käynnistetty ruokahävikkikaappikokeilu pääkirjastossa. Kokeilu alkoi huhtikuussa ja päättyi vuodenvaihteeseen.
Kokeilun päätyttyä kirjasto otti päävastuun toiminnan jatkosta ja toiminta jatkuu.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
• toimiminen verkostoissa

Koulutustarjonnan turvaaminen
• Yritysten ja oppilaitosten
elinkeinoelämän tarpeisiin
yhteistyön koordinointi
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Vuoden alusta kaupunki on ollut mukana Advisory Board -ryhmässä, jonka tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä
Satakunnan ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän väillä.
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•

TFT:n (Turku Future Tecnologies) toiminnassa olemme mukana vielä vuoden 2019 loppuun. Toiminnan tuloksesta
ja saaduista hyödyistä on tehty selvitys ja selvityksen perusteella, yhteistyö ei jatku enää vuonna 2020.

Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
markkinointi

•

•

•

•

Aktiivinen investointien
houkuttelu/etsintä alueelle,
täytetään palvelulupaukset
Asukasmarkkinointi; opiskelijat,
uudet kuntalaiset; kohderyhmien
priorisointi
Kaupungin tulevia/käynnissä
olevia investointikohteita
havainnollistavan
markkinointiaineiston laadinta
Verkostomaisen, synergiaa
hakevan (kaupunki, Yrittäjät ry,
Kauppakamari, ym. muut)
työtavan aktivointi markkinointija matkailuhankkeissa

•

yrityskontaktoinnit, 798 kpl

•

tilaisuudet, tapahtumat, 29
kpl

•

markkinointiaineisto on
laadittu

•

verkostomainen työtapa on
aktivoitu

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

•
•

•

•

•

•
•

Rauman kaupungin elinvoimaohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Elinvoimaohjelman
laadinnan tavoitteena on ollut tuottaa elinkeino-ohjelmaa huomattavasti laajempi, konkreettisia toimenpideehdotuksia sisältävä kokonaisuus. Elinvoimaohjelman toimenpiteillä kehitetään kaupungin palveluja,
parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja edistetään avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Viidestä elinvoiman
avaimesta ja lähes 90 toimenpiteestä koostuva elinvoimaohjelma koskettaa koko kaupunkia. Elinvoimaohjelman
toimenpiteet konkretisoituvat ja niitä toteutetaan vuosittain budjetin sallimissa rajoissa.
Investointihankkeille on luotu omat sivut kaupungin verkkosivuille. Verkkosivut ovat toimineet
markkinointikanavana. Hankkeista on viestitty sekä suoraan medialle että kaupungin viestintäkanavissa.
Asukasmarkkinointia on toteutettu aktiivisesti muun muassa järjestämällä keväällä ja syksyllä uusien asukkaiden
ilta, osallistumalla helmikuussa Uudenkaupungin Tuu messiin –messuille, huhti-toukokuussa Valmetin
Pestuumarkkinoille (3 tilaisuutta), toukokuussa Uudenkaupungin Minifarmi-messuille, heinäkuussa
SuomiAreenan Valmetin yhteistyöverkoston osastolle. Yhteistyössä Varsinais-Suomen te-toimiston Työvoiman
liikkuvuuden edistämishankkeen kanssa osallistuttu rekry-messuille Oulussa, Kuopiossa ja Turussa. LounaisSuomen Töihin tänne -kampanjan kanssa osallistuttiin korkeakouluopiskelijoiden Contact Forum –
rekrytapahtumaan sekä Rauman Urastartti –messuille. Vantaan Megarekry -tapahtumaan osallistuttiin kaupungin
omalla ständillä huhti- ja lokakuussa. Tampereen Alihankintamessuilla tavoiteltiin erityisesti opiskelijoita omalla
markkinointiainoistolla. Marraskuussa Rauman City-rekrytapahtumassa esiteltiin kaupungin työpaikkoja ja
yrityksen perustamisneuvontaa. Kesäkuussa järjestettiin yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa kansainväliselle
työvoimalle rekry-tilaisuus Rauman seudun yritysten kanssa.Tilaisuuksia varten on laadittu
asukasmarkkinointiaineistot.
Kaupungilla oli oma osasto 7.2. Urastartti-opiskelija- ja rekrytointimessuilla, Opiskelijat on huomioitu mm. OKL:n
talvipäivien yhteistyössä sekä raumalaisille kesätyöntekijöille 13.6. järjestetyssä Suomen suurin
kesätyöntekijäsauna -tilaisuudessa.
Rauman Yrittäjien ja Rakastunut Raumaan -toiminnan kanssa on sovittu kaupungin keskustan kehittämisestä ja
valmisteltu keskustassa järjestettäviä tapahtumia. Myös Kauppakamarin kanssa on tehty verkostoyhteistyötä
markkinointi- ja matkailuhankkeissa.
Kaupunki osallistui toukokuussa PIIRI -kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun ja pääsi 47 kilpailutyön joukosta ns.
short-listalle 12 parhaan joukkoon. Kilpailutyö sisälsi kaksi agenttielokuvaa Rauman strategiasta, ja niiden
hyödyntämisestä strategian jalkautuksessa. Agenttielokuvien tekoon osallistettiin laaja joukko kuntalaisia ja eri
sidosryhmiä. Elokuvien kantavana teemana oli Rauma-agenttius. Jokainen raumalainen voi olla kotikaupunkinsa
agentti ja toteuttaa Rauman tarinaa (strategiaa) omalla tavallaan.
Kesäteekkari- ja Vau kesäyrittäjä -kampanjat toteutettu.
Osaava työvoima/ elinkeinoelämälle tehdyt elokuvat: Rauman kaupunki julkaisi syksyllä 2018 kaksi Rauman
Tarinan osan 2 sisällöistä kertovaa lyhytelokuvaa sekä trailerin. Näiden elokuvien jatkoksi Rauman kaupunki teetti
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yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa kuusiosaisen sarjan lyhytelokuvia työpaikkatarjonnan esittelemiseksi
ja osaavan työvoiman saamiseksi alueelle. Lyhytelokuvat julkaistiin kutsuvierastilaisuudessa elokuvateatteri IsoHannussa marraskuussa. Osaava työvoima lyhytelokuvat: metalliteollisuus, meriteollisuus, elintarviketeollisuus,
metsäteollisuus, teollisuuden palveluliiketoimista ja palveluala. Ryhdyttiin suunnittelemaan elokuviin
pohjautuvaa markkinointikampanjaa, joka toteutettaisiin vuoden 2020 alussa.
Etätyömahdollisuuksien
parantaminen

•

Kartoitetaan alueen etätyöhön
soveltuvat tilat (tai tila) ja
laaditaan toteuttamis- ja
markkinointisuunnitelma tilojen
hyödyntämiseksi

•

kartoitus ja suunnitelma on
tehty

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

Pyyrmanissa aloitettiin toukokuussa etätyöpistekokeilu, jossa etätyöpistettä käyttäviltä kerättiin palautetta.
Kokeilu päättyi elokuun loppuun. Etätyöpisteestä saatu palaute oli positiivista ja tila oli käytössä lähes päivittäin.
Palautteiden mukaan käyttäjiä olisi ollut varmasti enemmänkin, jos sitä olisi aktiivisesti markkinoitu.
Palvelupisteessä olleen etätyöpisteen tilaongelmien vuoksi kokeilua ei ole voitu jatkaa, mutta suunnitelmia
palvelun jatkamiseksi on olemassa.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Liikenneyhteyksien parantamiseen
vaikuttaminen

•

Toteutetaan edunvalvontaa aina,
kun se on mahdollista

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
• tiedotteet/laaditut aineistot,
kpl

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•
•
•
•

Rauman henkilöjunaliikenteen rataselvityksen, liikennöintisuunnitelman ja hankearvion laadinta on aloitettu
yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Selvitykset valmistuvat maaliskuussa 2020.
Rauman kaupunki osallistui Pori/Rauma-Tampere-yhteysvälin junaliikenteen -kehittämisselvityksen laadintaan
yhdessä Pirkanmaan liiton, Satakuntaliiton ja yhteysvälin muiden kuntien kanssa.
VT8:n Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisselvitys valmistui. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Rauman ja Tampereen välillä aloitti uusi liikennöitsijä liikennöinnin (Länsilinjat Oy). Rauman ja Huittisten välillä
aloitti uusi liikennöitsijä liikennöinnin (Rautavedenliikenne Oy).

Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

•
•
•

•

Osallistetaan kuntalaisia ja
henkilöstöä
Hyödynnetään uutta intranettiä
ja luodaan uusia toimintamalleja
Jatketaan konsernipalvelut toimialan palveluihin liittyviä
käytäntöjen yhtenäistämisiä ja
ohjeistuksien laatimista
Kehitetään konsernipalveluiden
sisäistä viestintää

•
•

hankkeet/asiavalmistelu,
joissa on osallistettu, kpl
uudet toimintamallit, kpl

•

päivitetyt/laaditut
ohjeistukset, kpl

•

työkaluna käytetään uuden
intranetin tuomia
mahdollisuuksia

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•
•

Kuntalaisia on osallistettu somekilpailulla ja henkilöstöä mm. Jemman ja Yammerin ryhmien kautta.
Uusi intranet on otettu aktiiviseen käyttöön ja siirretty mm. organisaation sähköpostiviestintää intranetiin ja
levyasemilta tiedostokokonaisuuksia tiimitiloihin. Henkilöstöä on kannustettu tiimitilojen käyttöönottoon.
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•
•
•

•

•
•

Luotu sähköinen perehdytysopas ja päivitetty perehdyttämislomake kaikille toimialoille sopivaksi.
Uuteen intranetiin (Jemmaan) on rakennettu henkilöstöosio ja päivitetty sisältöä (ohjeistuksia) ja määritetty
vastuutahot
VVR-talousohjelmaa varten tehtiin taustaselvityksiä ja valmisteltiin henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja sekä
ohjelmaan liittyviä koko henkilöstöä koskevia ohjeistuksia. Kuntalaisille ja henkilöstölle järjestettiin elokuussa
VVR-infotilaisuuksia, joissa oli mahdollista tehdä kysymyksiä talousohjelman sisällöstä. Kuntalaiset ja henkilöstö
vastasivat myös talousohjelmaan liittyvään kyselyyn, joka oli avoinna 21.8.-20.9. Vastauksia saatiin 1805. Tulokset
julkaistiin tiedotteina sekä kaupungin verkkosivuilla.
Tieto- ja asianhallintapalveluiden johtamalla asianhallintajärjestelmän uudistuksella yhdenmukaistetaan asia- ja
asiakirjahallinta koko kaupungissa. Toiminnallisia käytäntöjä on nyt jo aiempina vuosina yhtenäistetty, mutta
järjestelmän käyttöönotto vuoden 2020 huhtikuun alusta, muuttaa käytänteitä digitaalisuutta hyödyntäväksi ja
mahdollistaa mm. ‘tiedolla johtamisen’ aiempaa paremmin. Henkilöstön koulutukset on aloitettu jo syksyn 2019
aikana.
Konsernipalveluiden koko henkilöstölle suunnattua informatiivista aamukahvikäytäntöä 1 x kk on toteutettu
säännöllisesti, palvelualueittain on kiinnitetty huomiota viestinnän tehostamiseen, mm. säännölliset
työyksikköpalaverit.
Uuden intranetin työtila-mahdollisuuksia käytettiin muun muassa sisäisessä työskentelyssä Vahva ja vakaa
Rauma –talousohjelman prosessissa sekä talousohjaustiimin työskentelyssä.

Aktiivinen edunvalvonta

•

Toteutetaan edunvalvontaa aina,
kun se on mahdollista

•

tiedotteet/laaditut aineistot,
kpl

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

•
•

•

Rauman kaupunginhallituksen hyväksymä edunvalvonnan toimintamalli sisältää kaupungin edunvalvonnan
toimintamallin kokonaisuuden ja tavoiteasetannan. Rauman kaupungin edunvalvonnan kärkihankkeet ovat VT
8:n parantaminen, henkilöliikenteen kehittäminen, osaavan työvoiman saaminen, koulutusmahdollisuuksien
ylläpitäminen ja kehittäminen Raumalla ja Rauman etujen varmistaminen mahdollisesti tulevassa soteuudistuksessa.
Edunvalvonnan ydin- ja ohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden aikana.
Kesäkuussa Satakunnan ja Varsinais-Suomen uudet kansanedustajat kutsuttiin Raumalla RMJ:n yhteydessä,
heinäkuussa Rauman kaupunki yhdessä suurimpien yritysedustajien kanssa jalkautui SuomiAreenalle Poriin ja
järjesti siellä kutsuvierastilisuuden, em. kärkihankkeiden näkökulmasta on kutsuttu vieraita mm. Pitsi- ja Festivoviikkojen tapahtumiin.
Keskusteltiin Raumalle tärkeistä asioista ministerivierailujen yhteydessä. Raumalla kävi elinkeinoministeri Mika
Lintilä 22.1., opetusministeri Li Andersson 30.9., perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 30.8., pääministeri
Antti Rinne 9.8. ja 23.9 sekä työministeri Timo Harakka 28.10.

Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

•
•

•
•

Luodaan edellytykset tiedolla
johtamiselle
Ohjataan sähköinen
yhteydenpito tunnistautumiseen
perustuvaan Suomi.fi -Viestitpalveluun mahdollisimman
monessa palvelussa
Jatketaan palveluprosessien
sähköistämistä
Saavutettavuusdirektiiviin
valmistautuminen

•

johdon työpöytäsovelluksen
käyttöönotto

•

Suomi.fi viestipalvelussa
yhteydenottojen määrä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

Johdon työpöytäsovelluksen käyttöönottoa itsenäisenä osana ei toteutunut 2019, koska kehittämiskokonaisuus
laajentui kaupunginvaltuuston päätöksen myötä koko talous- ja palkka-/henkilöstöhallinnon
järjestelmäkokonaisuuden ja prosessien uudistamiseksi osana kaupungin Palvelukeskus-hanketta. Kevään aikana
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•

•

•
•

kontaktoitiin potentiaalisimmat palvelutoimittajat, Monetra ja Sarastia, joilta pyydettiin alustavat tarjoukset
taustatiedoksi Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman päätöksenteon tausta-aineistoksi. Vuoden 2019 lopussa
tehtiin hankintapäätös Fasilica Oy:n hyödyntämisestä yksityiskohtaisessa vaatimusmäärittelyssä ja sen pohjalta
valittavan järjestelmä- ja palveluntarjoajakumppanin valinta toteutetaan vuoden 2020 alkukuukausina. Tarkoitus
on, että 1.1.2021 Raumalla olisi käytössä uusittu taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuus käytössä.
Rauman kaupunki/talousohjaus osallistui Valtiovarainministeriön (VM) digitalisaatiota edistävään hankehakuun.
VM myönsi 21.11.2019 Rauman kaupungin hakemukselle ‘Työalustoja virtaviivaistamalla hyvinvointia ja
elinvoimaa koko Rauman seudulle’ -hankkeelle 224 200 euroa valtionavustusta. Hankkeen tavoitteena on talousja henkilöstöhallinnon automatisointi ja tiedonhallinnan kehittäminen sekä kaupungin tietojohtamisen mallin
luonti, jolla haetaan mm. lisäarvoa elinkeinotoiminnan mittareiden seurantaan.
Sisäisesti on todettu, että saadaksemme kaiken olennaisen hyödyn kuntakentän isojen taloushallintotoimijoiden
automaatio-, robotiikka- ja muusta kehitystyöstä sekä parhaimmista toimintakäytännöistä, on hyvä jatkaa
yhteistyötä taloushallintotoimijoiden kanssa ja ottaa järjestelmät heiltä. Kaupungin ei kannata investoida
tietojärjestelmiä omaan taseeseen, koska isoilla toimijoilla kehitystyön kustannus jakautuu monelle eri
maksajalle. Kaupungin omistaessa itse järjestelmät tulisi kustannukset pelkästään kaupungin itsensä
maksettavaksi. Kehittämistyön aikana on tarkoitus tiivistää verkostoyhteistyön vastaavankokoisten kaupunkien,
kuten Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Pirkkala, talousjohdon kanssa.
Sähköisissä tietopyynnöissä on ohjattu asiakkaita ottamaan yhteyttä Suomi.fi-palvelun kautta. Tunnistautuminen
on nykypäivänä välttämättömyys, mikäli liikkuvat tiedot sisältävät henkilötietoja. Täytyy varmistua, että tieto
luovutetaan tietosuojan mukaisesti oikealle henkilölle.
Kaupungin nettisivuille on otettu käyttöön saavutettavuustyökalu, jolla kuukausittain seurataan sivuston sisältöä
ja tehdään tarvittavat korjaukset. Sivuston toimittajan kanssa on sovittu sivuston säännöllisestä läpikäynnistä
saavutettavuusnäkökulmasta. Saavutettavuusdirektiivi koskee kaupungin nettisivuja 23.9.2020.

Verkostojen hyödyntäminen

•

Koordinoidaan
yhteistyöverkostojen toimintaa

•

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

toimialan vastuulla olevien
yhteistyöverkostojen
säännöllinen toiminta

Yhteistyöverkostot ovat määritelleet toiminnalleen Rauman Tarinaan pohjatuvat tavoitteet ja kokoontuneet
säännöllisesti. Kokousten lisäksi yhteistyöverkostoille on pidetty kuulemistilaisuuksia mm. Kuullaanko-päivä
11.4.2019 nuorisovaltuustolle ja lasten parlamentille.

Kaupunkiliikenteen kehittäminen

•
•
•

Tuetaan kestävää liikkumista
Lisätään paikallisliikenteen
houkuttelevuutta
Toteutetaan rohkeita, kokeilevia
hankkeita

•
•

infrahankkeet, kpl
uudet, innovatiiviset kokeilut,
kpl

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•
•

Kaupunkipyöräpilotti toteutettiin. Kokeilu päättyi joulukuussa. Kokeilua päätettiin jatkaa myös kesällä 2020,
mutta pienemmällä määrällä pyöriä (20 kpl) sekä vähemmällä määrällä asemapaikkoja.
Paikallisliikenteen reittimuutoksia tehty, joista merkittävimpänä on uimahallin mukaan ottaminen linjastoon.

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki
Raumasta tapahtumakaupunki

Kehittämistoimenpide
•

Yhteistyö yhdistysten ja yrittäjien
kanssa kaupunkimarkkinoinnin
tehostamiseksi ja uusien
tapahtumien aikaansaamiseksi;

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo
• tapahtumat/tilaisuudet, kpl
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mahdollistaminen, yhteistyö- ja
ideointifoorumit
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

•

•
•

Rauman Yrittäjien ja Rakastunut Raumaan -toiminnan kanssa on laadittu keskustan kehittämisen
toimenpidesuunnitelma, jossa on sovittu mm. tapahtumien ympärivuotisesta järjestämisestä.
Kehittämistyöryhmä on kokoontunut 7 kertaa.
Kaupunkimarkkinointia on tehty yhteistyössä poikkihallinnollisen viestintä-markkinointiryhmän ja Rauman
Yrittäjien/Rakastunut Raumaan -toiminnan kesken. Rauman Yrittäjät/Rakastunut Raumaan on hoitanut
yhteydenpidon omaan jäsenistöönsä sekä paikallisiin yhdistyksiin.
Kaupungin tapahtumakalenteri on ollut kaikkien Raumalla tapahtumia järjestäneiden käytössä ja tapahtumia on
markkinoitu erikseen sopien myös kaupungin viestintäkanavissa.
Kaupungissa on säilytetty kaikki isot tapahtumat ja lisäksi on saatu myös kokonaan uusia tapahtumia, kuten mm.
Rock in the City.

Merellisyys näkyväksi

•

•

Etsitään uusia ideoita
osallistamalla kaupungin
henkilöstö ja Rauma-yhteisö
Selkämeren Kansallispuiston ja
koko saariston kehittäminen,
kehittämissuunnitelma;
hyödyntäminen

•

ideointikilpailuissa saadut
ideat/kpl

•

Kehittämissuunnitelman teko
etenee ja on valmistelussa.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Rauma on ollut mukana Suomen Saaristo -markkinointikonseptissa yhdessä muiden lounaissuomalaisten
kaupunkien kanssa. Konseptissa on luotu uusia, kansainvälisille matkailijoille suunnattuja kiertoreittejä (3 kpl)
sekä synnytetty toimiva yhteistyömalli niiden jakeluun. Jakelukanavat Visit Turku ja Visit Naantali
Maailmanperintökohde-statuksen
hyödyntäminen

•

Etsitään uusia ideoita
osallistamalla kaupungin
henkilöstö ja Rauma-yhteisö

•

ideointikilpailuissa saadut
ideat/kpl

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

Maailmanperintökohde-statusta on hyödynnetty valtakunnallisen kestävän matkailun kehittämiskonseptin
(Sustainable Travel Finland) saamisessa ja työstämisessä. Sustainable Travel Finland konseptin jalkauttaminen
matkailuyrityksiin ja –toimijoihin aloitettu. Yrityksille & sidosryhmille järjestettiin syyskuun – marraskuun 2019
välisenä aikana 5 työpajaa kestävän matkailun teemalla.

Rauman imagon kehittäminen

•

Imagomarkkinointi

Edistetään kansainvälisyyttä;
mm. Verkkosivujen
kansainvälisentietosisällön
laajentaminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

•

•

•
•

Rauman sijoittuminen
kuntien imagovertailuissa
KV-materiaali lisääntyy mm.
www.rauma.fi -sivustolla

Rauma sijoittui ykkössijalle tammikuussa 2019 toteutetussa seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa.
Keskeisimpiä vetovoimatekijöitä olivat asuinympäristö, persoonallisuus ja erottuvuus, turvallisuus,
matkailutarjonta, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, keskustan viihtyisyys ja vireys, turvallisuus sekä
koulutusmahdollisuudet.
Helmikuussa julkistetussa Kuntaranking-tutkimuksessa Rauman seutu arvioitiin Suomen toiseksi
vetovoimaisimmaksi alueeksi yritystoiminnan kannalta.
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•

•
•
•
•

Joulukuussa julkaistussa Kuntien imago -tutkimuksessa Rauma sijoittui kokonaisvaikutelman osalta toiseksi.
Rauma oli Suomen 36 suurimman kunnan joukossa imagotekijöistä 2. sijalla yrittäjämyönteisyydessä ja
kuntayhteistyön tuloksellisuudessa, 3. sijalla markkinoinnissa ja yhteydenpidossa kunnan virkamiehiin sekä 4.
sijalla tiedottamisessa. Kehityskohteita olivat työvoiman saatavuus sekä sijainti ja yhteydet.
Imagomarkkinoinnissa on hyödynnetty agentti- ja Onni asuu Raumalla -teemoja. Agenttituotteita on hankittu
omaan käyttöön ja myyntiin. Agenttikangaskasseja on jaettu myös kirjaston lainauskäyttöön. Onni asuu Raumalla
-teemaa on käytetty mm. markkinointi-ilmoituksissa ja julisteissa.
Agenttiteemalla on osallistuttu kaupungin edunvalvontatilaisuuksiin (kansanedustajat juhannusviikolla ja
sidosryhmät SuomiAreenassa. Teema oli näkyvillä myös RMJ-festivaalilla.
Kaupungin verkkosivujen englanninkielistä sisältöä on päivitetty ja lisätty.
Uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnissa huomioitiin kaupunkimarkkinoinnillinen näkökulma. Ilmoituksessa
nostettiin esille sekä Rauman että kaupunkiorganisaation vahvuuksia. Ilmoitus julkaistiin näyttävästi Helsingin
Sanomien printtilehdessä, jonka päivittäinen lukijamäärä on 688 000. Lisäksi toteutettiin koko Sanoma-konsernin
digitaalisessa verkostossa näyttävä kampanja, jossa julkaistiin bannereita kohdennetusti julkisen hallinnon
johtajille ja yrityspäättäjille. Ilmoituksemme näytettiin Sanoman medioissa 100 000 kertaa. Sanoma-verkoston
näkyvyyttä tuettiin omalla some-markkinoinnilla Twitterissä, Facebookissa ja Linkedinissä. Lisäksi tehtiin
kaupungin omille sivuille laskeutumissivu, jossa annettiin lisätietoja kaupunginjohtajan tehtävästä,
kaupunkiorganisaatiosta ja Raumasta. Laskeutumissivuilla vierailtiin lähes 2000 kertaa.

Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen

•

•

Toimitaan toimialojen
kumppanina palvelujen
järjestämisessä ja kehittämisessä
Luodaan positiivista
yhteishenkeä (avoimuus,
kiittäminen, palautteen anto)

•

sisäiset infot/ tiedotteet, kpl

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

Konsernipalvelut-toimialan poikkihallinnollisten tiimien työ perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen
toimialojen kanssa. Poikkihallinnollisten tiimien vetäjät/jäsenet ovat jalkautuneet toimialoille ja yhteistyössä on
haettu ratkaisuja mm. uuden puhelinvaihteen käytön hyödynnettävyyteen, uuden intranetin toimivuuteen ja
sisällön tuotantoon, keskitetyn koulutuksen koulutussisältöihin, tietosuojan ja -turvan edellyttämiin
toimenpiteisiin sekä mm. asianhallinnan, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sujuvuuteen.

Toteutetaan rohkeasti uusia
ideoita

•

Kannustetaan uusiin ideoihin;
ideointikilpailuja

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

•

•
•

•
•

tehdyt aloitteet, kpl
’ideasta toiminnaksi’
tehdyistä aloitteista, %

Kaupunki toteutti vuoden aikana kaksi innovaatiokilpailua, joilla haluttiin innostaa kaupunkilaisia ja yrityksiä
kehittämään innovaatioita, joilla parannetaan ja tehostetaan kaupungin toimintaa ja toteutetaan Rauman
Tarinan tavoitteita. Kilpailutöiden arvioinnissa käytetään viittä arvostelukriteeriä, jotka ovat: 1. Innovaation
toteutuskelpoisuus 2. Hyödyt kaupungille ja kaupunkilaisille 3. Rauman Tarinan tavoitteiden toteutuminen 4.
Uutuusarvo Raumalla ja 5. Hyödyt ympäristölle.
Ensimmäiseen kilpaluun keväällä 2019 saatiin 26 ehdotusta. Voittajana palkittiin Mia Nikula aloitteestaan
‘Älykaupunki Rauma’, jossa ehdotettiin, että kaupunki ottaa käyttöön 5 G:n yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi
myönnettiin kunniamaininta Riku Rantasen aloitteelle kaupungin osallistumisesta Radio Novan Unboxing
kilpailuun.
Syksyllä toteutettuun innovaatiokilpailuun saatiin 14 ehdotusta. Aloitteet liittyivät mm. osallisuuden,
kiertotalouden, liikenteen ja matkailun kehittämisen. Päätös palkitsemisesta tehtiin vasta vuoden 2020 puolella.
Kuntalaisaloitteita on tehty kuntalaisaloite.fi-palvelussa vuonna 2019 yhteensä 5 kpl. Niistä 4 on lähetetty
kaupungille ja yhdessä on keräys käynnissä.
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RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus
Toiminnalliset riskit
Eläköitymiset

Laitteiden etäkäyttö
Tietojärjestelmien
haavoittuvuus/
vanheneminen

Oma toimintatapa

Vaaralliset työyhdistelmät
realisoituvat
Taloudelliset riskit
Tietojärjestelmien
haavoittuvuus/
vanheneminen
Rahoitusriskikokonaisuus:
korkoriski, valuuttakurssiriski,
maksuvalmiusriski, takausriski

Riskin vaikutuksen
arviointi

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi

Osaamisvajeet

Huomioidaan riittävän aikaisin
kehityskeskusteluissa, ennakoivassa
tehtäväkuvatarkastelussa ja
koulutussuunnitelmissa.
Tietoturvan ja -suojan
Noudatetaan tietoturva- ja
heikkeneminen
tietosuojaohjeita.
Toiminnan keskeytyminen, Seuranta ja raportointi on jatkuvaa,
asiakkaille mahd. koituva
päivittäistä toimintaa.
haitta,
potilasturvallisuuden
vaarantuminen,
kaupungin taloudelliset
menetykset
Toiminnan keskeytyminen,
asiakkaille mahd. koituva
haitta,
potilasturvallisuuden
vaarantuminen,
kaupungin taloudelliset
menetykset
Väärinkäytökset
Henkilöstösuunnittelulla pyritään
ennaltaehkäisemään vaaralliset
työyhdistelmät.
Taloudelliset menetykset
Korot nousevat nostaen
kaupungin korkokuluja,
valuuttakurssimuutokset
tuovat riskejä, ei pystytä
kattamaan jokapäiväisiä
menoja, takausvastuut
realisoituvat

Lainasalkkua hajautetaan lyhyt- ja
pitkäaikaisiin lainoihin sekä
vaihtuvakorkoisiin ja kiinteäkorkoisiin
lainoihin. Lainanotto keskittynyt
kotimaisiin luottolaitoksiin ja
ulkomaankaupanosuus pieni kaupungin
ostoissa. Aktiivinen
maksuvalmiussuunnittelu. Takauksien
suunnittelu ja vastavakuudet.

Luonnonilmiöiden
aiheuttamat vahingot

Taloudelliset ja aineelliset
menetykset

Henkilövahingot työtehtäviä
hoidettaessa

Sairauslomat

Ennakoivat kiinteistöjen
huoltotoimenpiteet; aktiivinen
epäkohtien huomiointi ja ilmoittaminen
vastuutaholle (tevi).
HaiPro, suojavarusteet, riittävä
työturva- ja -terveyskoulutus

Vahinkoriskit
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Strategiset riskit
Sote- ja maakuntauudistuksen
lykkäytyminen

Taloudellinen,
toiminnallinen ja
henkilöstöpoliittinen riski

Negatiiviset
suhdannevaihtelut

Kaupungin tulopohja
heikentyy

Aktiivinen osallistuminen
maakunnalliseen suunnittelutyöhön,
ennakoivat toimenpiteet omassa
organisaatiossa, aktiivinen
tiedottaminen.
Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta
ja seuranta

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019

Riskin kuvaus
Riskit on kartoitettu
vuoden 2017-18
tietosuojaprojektin
loppuraportissa sekä
tietosuojan 2019
puolivuosiraportissa.

Riskin vaikutuksen
arviointi
Taloudelliset ja
toiminnalliset riskit

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi
Toteutetaan raporttiin sisältyvää
kehittämissuunnitelmaa.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Digitalisaation eteneminen kiihtyy, joka edellyttää tietosuojaan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja
valvonnan tehostamista. Tiedonhallintalaki on kuntiin nähden velvoittava laki; tiedonohjaus palvelualueella on tehty toimenpidesuunnitelmaa tiedonhallintalain velvoitteiden täyttämiseksi.
Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020.
Erityinen haaste tulevaisuudelle on osaavan työvoiman saanti ja kaupungin kannalta ns. avainhenkilöiden
sitouttaminen kaupunkiorganisaatioon. Henkilöiden vaihtuvuus on viime aikoina ollut edellisiä vuosia
laajempaa johtuen osittain myös eläköitymisistä. Uusien henkilöiden perehdyttäminen ja systemaattisen
perehdyttämisohjelman noudattaminen on tärkeää, jotta toimintaan liittyvät riskit minimoidaan.
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3. Työllisyyden hoito
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2019

Palkkatukityöllistäminen

Muu työllistäminen
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Raumalla ja Rauman seudulla työllisyystilanne on heikentynyt mm. UPM Oy:ltä paperikoneen
sulkemisesta ja lähes 200 työntekijän irtisanomistarpeesta johtuen. Satakunnan ELY-keskuksen
työllisyyskatsauksen 12/2019 mukaan Rauman työttömyysaste oli 9,6 % (12/2018 vastaava luku 9 %).
Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 115 henkilöä vuoden takaiseen verrattuna. Niin nuorten alle
25-vuotiaiden kuin yli 12kk työttömänä olleiden työttömyysaste on hieman lisääntynyt. Alle 25-v.
työttömiä työnhakijoita oli 12/2019 227 henkilöä ja vastaavana ajankohtana 12/2018 166 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömien henkilöiden määrä on hieman laskenut edellisestä vuodesta. 12/2019 heitä on
tilastoitu 373 henkilöä ja vastaava luku 12/2018 on 378 henkilöä. Aktivointiaste 12/2019 oli Rauman
seudun TYP 56,6 % (vastaava luku Satakunnan TYP:essä oli 33,7 % ja Ruamn seutu 22.8%).
Alkuvuonna 2019 kohentunut työllisyystilanne vaikutti työllisyyden hoidon vuoden 2019 toteutumaan
positiivisesti. Palkkatukikuukausia käytettiin noin 39 % suunniteltua vähemmän. Toisaalta tietenkin
kohtaanto ongelma aiheutti sen, että osa kaupungin palkkatukipaikoista jäi kokonaan sen vuoksi
kokonaan täyttämättä tai ainakin sopivien ehdokkaiden löytäminen vei runsaasti aikaa.
Selkeästi pitkäaikaistyöttömyyden lievä postiivinen kehitys vaikutti kunnan KELAn maksuosuuteen
positiivisesti. Maksuosuus 12/2019 oli 1.969.630 €, kun vastaavasti edellisenä vuonna 12/2018 summa
2.059.300 €), joten vuoden 2019 kustannukset ikivat 89 670 € edellistä vuotta vähemmän. TE-hallinnon
palkkatukia saatiin arvioitua vähemmän, koska palkkatukikuukausia (n. 497 kk/v. 2019) jäi käyttämättä
noin 39 % suunnitellusta. Huomattavan korkea aktivointiaste kuitenkin kertoo, että työttömät ovat olleet
työllisyystoimenpiteissä. Palveluvalikko on laaja.
Koko työllisyyden hoito pysyi talousarvion raamissa ja vuoden 2019 palkkatukityöllistämisen toteutuma
2 481 207 € (89,6 %) ja muun työllistämisen 159 200 € (95,9 %)

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Työllisyyden hoidon osalta ei ole havaittu haasteita em. asiakohtiin.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT
Työllisyyden hoito pyrkii toiminnassaan avoimeen, aktiiviseen, 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 hyväksymä VVR ”Vahva ja vakaa Raumatalousohjelma” näkyi myös työllisyyden hoidon talousarviovuodessa 2019 sekä tulevissa
talousarviosuunnitelmavuosissa.
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Myös mahdollisen uuden maakunta- ja soteuudistuksen mukanaan tuomat kuntatalouden ja
toimintajärjestelmän muutokset voivat vaikuttaa työllisyyden hoidon talouteen ja toimintoihin,
vaikkakaan sote- ja maakuntauudistus ei alkuperäisessä muodossa toteutunutkaan.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
-

Työllisyystilanne heikkenee ja työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen pysähtyy ja
budjetissa 2020 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 yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti
1. SÄÄNNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Työllisyydenhoidossa on noudatettu toimintaan kohdistuvia lakeja ja toimintaa on toteutettu hyvän
hallintotavan mukaisesti. Työn toteutuksessa merkittävimmät lait ovat Laki työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja Laki työvoima- ja
yrityspalvelulaista. Omalta osaltaan myös Kela, TE-hallinto ja ELY-keskus suorittavat työllisyydenhoitoon
kohdistuvaa valvontaa etuuksien maksajan roolissa. Työllisyydenhoitoon ei ole kohdistunut moitteita tai
valituksia toimintavuonna 2019, paitsi 31.12.2029 on saapunut Oikeusasiamiehen selvityspyyntö, koskien
Rauman seudun TYP asiakasta ja hänen työllistämistään.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Budjetissa on pysytty. Talousseurantaa toteutetaan reaaliaikaisesti. Kaupungin vuosikello toiminnan ja
talouden seurannassa tukee omalta osaltaan toiminnan toteutusta.
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3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Asiantuntemusta ja ymmärrystä riskien hallintaan on, mutta työllisyydenhoidon näkökulmasta moni riski
perustuu jonkun muun toimijan tai lainsäätäjän (mm. valtio/TE-hallinto) tekemiin muutoksiin, jotka
saattavat olla ennakoimattomia tai sellaisia, joihin ei pystytä vaikuttamaan. Esimerkiksi työmarkkinatuen
maksuosuus 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. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana: Kirjallinen arviointi:
Työllisyydenhoidossa ei ole omaisuuden hankintaa.

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

6. 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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Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Työllisyydenhoito on asetettujen tavoitteiden näkökulmasta päässyt tavoitteisiinsa. Työllisyystilanne
Raumalla on lähtenyt lievään laskuun mm. UPM:n tilanteen johdosta. Kuitenkin alkuvuoden hyvä
työllisyys näkyi kaupungin työmarkkinatuen maksumäärässä. Työmarkkinatuen maksuosuus oli v. 2019
1.968.630 € eli n. 89670 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 ja aktivointiaste on koko ajan ollut erittäin hyvää
tasoa.
Alkuvuoden hyvä työllisyys ja kohtaanto-ongelmat näkyivät 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 2019 palkkatukityöllistämisen toteutuma
oli 2 640 407 € (86,6 %) ja muun töllistämisen 2 481 207 € (86 %).

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide

•

mittari/kriteeri

•

tavoitearvo

Tuetaan henkilöstön
osaamista ja ammatillista
kehittymistä,
koulutussuunnitelmien
mukaisesti.

•

Osallistujamäärät

•

•

Työllistettyjen
henkilöiden osaamisen
kasvattaminen

•

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

•

Edistämme
oppisopimuskoulutuksen
käyttöä henkilöstön
rekrytoinnissa ja
kehittämisessä.

•

Osaava henkilöstö

Toteutumista kuvaava
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•

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.

Vahva talous

•

Pitkäaikaistyöttömien
maksuosuusmaksun kasvun
hillitseminen

•

Talouden jatkuva seuranta ja
nopea reagointi.

•

KELA:n työmarkkinatuen kunnan
maksuosuusmaksu

•

Raportit, ennusteet,
tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin
kehittäminen

•

Työllisyydenhoidon talousarvion
toteutuminen suunnitellun
mukaisesti.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•

Työmarkkinatuen maksuosuus 1-12-2019 oli 1.969.630 milj € ja vastaavasti vuoden takainen
maksuosuus oli 1-12/2018 lähes 2,06 M€), joten maksuosuuden vähennystä edelliseen vuoteen
nähden tuli 89.670 €. Koko työllisyyden hoito pysyi talousarviossa. Palkkatukityöllistämisen
toteutuma oli 2 481 207 € (89,6 %) ja muun työllistämisen 159 200 € (95,9 %).

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Toteutumista kuvaava
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

•

•

Tuemme ja kannustamme
yrityksiä palkkaamaan
nuoria.
Kehitetään työnantajille
maksettavien Kaupungin
lisätukien notkeutta, jotta ne
palvelisivat entistä
paremmin.

•

mittari/kriteeri

•

tavoitearvo

•

Tuettujen kesätyöpaikkojen
määrä

•

Rauma-lisien määrä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•
•

Rauma-lisiä myönnetty 1.1.2019-31.12.2019 10 henkilölle.
Kesätyöntekijöitäoli yhteensä 102 ja kesätyöviikkoja 100.
Lisäksi myönnettiin yhteistyössä yrityspalveluiden kanssa kolmelletoista kesäyrittäjälle (VAU!
Vauhtia alkavaan uraan tukea 400 euroa/kesäyrittäjä.)
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Terveelliset ja turvalliset
kiinteistöt

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

•

HaiPro-ilmoitukset

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

•

Palkkatukityöllistettyjen
määrä/vuosi

•

Rauma-lisän
päätösmäärät/vuosi

•

Kuntouttavan työtoiminnan
asiakasmäärä/vuosi

Työttömyyden
vähentäminen,
työllisyystoimenpiteiden
tarjoaminen työttömille
työnhakijoille.

•

Rauman työttömyysaste
(vuosikeskiarvo)

•

Työttömien aktivointiaste
(vuosikeskiarvo)

•

Tuetaan järjestöjen ja
ostopalvelutoimijoiden
työllistämistoimintaa

•

•

Maahanmuuttajien
integrointi

Työllisyydenhoidon varoin
tuettavien järjestöjen
työllistämistoimenpiteissä
olevien määrä/vuosi

•

Työllisyydenhoidon
ostopalvelussa olleiden
henkilöiden eteenpäin
ohjautuminen (henkilömäärä)

•

TET-jaksojen
(työelämäharjoittelu)
tarjoaminen maahanmuuttajille.

•

Maahanmuuttajien määrä
työllistämistoimenpiteissä
(palkkatukityö ja kuntouttava
työtoiminta)

•

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Syrjäytymisen ehkäiseminen

•

•

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•

•
•

Rauma-lisiä myönnetty 10 henkilölle.
Palkkatuella työllistettyjä henkilöitä 130 (vuonna 2018 176 hlöä) ja ilman palkkatukea työllistettiin
15 henkilöä, yhden työnhakijan kohdalla saatiin Työeläkeyhtiö ELO maksamaan vuoden
oppisopimusjakson.
Palkkatukikuukausia v. 2019 oli 497kk (vuonna 2018 703kk)
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä v. 2019 oli 401 hlöä (2017 354 hlöä)
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•
•

Eläketuen piiriin kuuluvien työnhakijoiden tilanteita selvitettiin ja ohjattin heitä ko. tuen
hakemisessa
Työttömyysaste 12/2019 9,6 % (12/2018 9 %)

Ympäristön siisteys

•

Tuetaan
työllistämistoiminnan
huolto-autotoiminnan avulla
ympäristön siisteyttä (Green
Care)

•

Green-care-huoltoautotoiminta
toimii ja työllistää kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaita
(määrä/vuosi)

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•

Green Care-huoltoautotoiminta on ollut vuonna 2019 tarpeellinen ja toimiva osa työllisyydenhoidon
toteutusta (19 henkilöä vuonna 2019). Töitä on ollut runsaasti ja halukkaita huoltoautotoimintaan on
ollut jopa jonoksi asti.

•

Huoltoauto on pystynyt omalta osaltaan huolehtimaan muun muassa luonto/kulttuurisesti tärkeiden
kohteiden ympäristön siisteydestä.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Toteutumista kuvaava
Kärki

Kehittämistoimenpide

Koulutustarjonnan turvaaminen
elinkeinoelämän tarpeisiin

•

Työllistettyjen henkilöiden
osaamisen kasvattaminen
työelämän tarpeita
vastaavaksi

•

mittari/kriteeri

•

tavoitearvo

•

osatutkintosuoritusten
määrä

(oppisopimukset, VALO-valmennus,
korttikoulutukset)

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•

Yhdellä työllistetyllä käynnistyi joulukuussa tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus Työeläkeyhtiö
ELO:n kustantamana (maksavat palkkakulut, sivukulut ainoastaan jäävät kaupungin maksettavaksi).
Osallistumismahdollisuus kaupungin keskitettyihin koulutuksiin.
Nuorten työpajan toiminnan yhteydessä on mahdollistettu osatutkintojen suorittaminen nuorille
(Valo-valmennus, Sataedu, Winnova).

•

Valo-valmennuksen kautta suoritettiin v. 2019 yhteensä 64 puhtausalan osatutkintoa ja yksi
korjausrakentamisen osatutkinto (v. 2018 11 osatutkintoa). Osatutkitoja on myös aktiivisesti
markkinoitu hoiva-alalle Rauman kaupungin ja Rauman seudun katulähetyksen Valo-valmennuksen
yhteistyönä.

•

Rauman seudun TYP tekee jatkuvaa yhteistyötä työnantajien ja koulutuskentän kanssa. Myös
hankkeiden kanssa tehdään tiivistä kehittämisyhteistyötä mm. Satakunnan ELY –keskuksen INKA –
hankkeen, Porin kaupungin Satakunto –hankkeen, Winnovan Winkkari-hanke, Rauman seudun
katulähetyksen UPPO –hankkeen, Porin diakonia-ammattikorkeakoulun Opin portaita työelämään –
hankkeen kanssa.
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Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Toteutumista kuvaava
Kärki

Kehittämistoimenpide

Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

•

Työllisyydenhoidon
aktiivinen kehittämistoiminta

•

•

mittari/kriteeri

•

tavoitearvo

Kehittämishankkeet
raportoidaan

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•

Työllisyyden hoito on ollut aktiivisesti mukana Raumalla toteutettavissa kehittämishankkeissa sekä
eri verkostojen kanssa yhteistyössä. Satakunnan TE-toimiston kanssa on suunniteltu uutta
Ratkaisuja työllistymiseen- hanketta (hallinnoija TE-toimisto).

Aktiivinen edunvalvonta

•

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

•

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

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019.

•

•
•

Työllisyyden hoidon koordinaatioryhmä kokoontui vain kerran, mutta yhteydenpitoa ja yhteistyötä
on muuten pidetty eri toimijoiden kanssa. TYP-toiminnan osalta Työministeriön, kuntaliiton, STM:n
ja THL: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 osallistuttiin valtakunnallisiin foorumeihin, mm. Valtakunnallisille TYP-päiville
Seinäjoella.

Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

•

Sähköisten asiointipalvelujen
kehittäminen

•

Kuntouttavan työtoiminnan
ERNO-ohjelman
käyttökokemukset

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019.

•

ERNO-ohjelma on tehostanut kuntouttavan työtoiminnan käytännön toteutusta ja muun muassa
laskutusta, asiakasseurantaa ja raportointia. Ohjelma on käytössä poikkihallinnollisesti.

Verkostojen hyödyntäminen

•

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

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•

•

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

Työllisyydenhoidon koordinaatioryhmä on kokoontunut. Rauman seudun TYP on käynyt
tutustumiskäynneillä Tampereen ja Turun vastaavissa yksiköissä hakemassa näkemystä
työllisyydenhoidon toteuttamiseen ja kehittämiseen. Valtakunnallista yhteistyötä on tehty
työllisyydenhoidossa aktiivisesti mm. TYP-johtajien foorumit.
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Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Toteutumista
Kärki

Kehittämistoimenpide

Rauman imagon kehittäminen

•

•

•

Työnhakijoiden määrän ja
työttömyysasteen
pienentäminen.
Annamme nuorille
mahdollisuuden tutustua
Rauman kaupunkiin
työnantajana tarjoamalla
heille kesätöitä

•

kuvaava mittari/kriteeri

•

tavoitearvo

•

Työttömyysaste

•

Omien kesätyöntekijöiden
määrä ja toteutuneet
palkkakustannukset

•

Uusien palvelumallien aktiivinen
kehittäminen

Räätälöidyt työllistymispolut
luovat jokaiselle
mahdollisuuden tuntea
itsensä Rauma-yhteisöön
kuuluvaksi

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019.

•

•
•
•
•

Työttömyysaste laski vuoden mittaan, mutta kääntyi taas nousuun (mm. UPM:n irtisanomisten
johdosta) joulukuussa 2019. Työttömyysaste 12/2019 9,6% (12/2018 9%). Pitkäaikastyöttömät
12/2019 373 hlöä (12/2018 378 hlöä).
Nuorten Ohjaamo-toiminnan kehittämisessä on oltu mukana. Rauman seudun katulähetys ry on
toteuttanut Ohjaamo-hankketta Raumalla. Hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke päättyy 30.6.2020.
PARTY -hanke päättyi jo 31.3.2018, mutta toimintaa on jatkettu kolmen määräaikaisen työntekijän
voimin 31.12.2019 asti. Työntekijöiden vakinaistaminen meni läpi kh:ssa 12/2019.
Nuorten kesätyöpaikkatukea myönnettiin 398 työpaikalle.
Rauman kaupungilla oli 102 kesätyöntekijää ja lisäksi 100 nuorille suunnattua kesätyöviikkopaikkaa
(KuntaRekry).

Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen

•

Räätälöidyt työllistymispolut
luovat jokaiselle
mahdollisuuden tuntea
itsensä Rauma-yhteisöön
kuuluvaksi

•

Uusien palvelumallien aktiivinen
kehittäminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•

ks. edellä
PARTY –hankkeessa kehitettyjen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen avulla on voitu
räätälöidä asiakkaiden jatkopolkuja. Palvelun kehittämistä ja jatkamista/turvaamista
tulevaisuudessa on lähdetty suunnittelemaan, koska toiminnot säästävät huomattavan suuria
summia työmarkkinatuen maksuosuuksissa.
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Toteutetaan rohkeasti uusia
ideoita

•

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

•

Jatkamme ja kehitämme
edelleen VAU! (Vauhtia
alkavaan uraan), nuorille
suunnattua
kesäyrittäjyystukea

•

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

•

Nuorille myönnetyt
kesäyrittäjätuet

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•
•
•

Tuetaan kolmannen sektorin kehittämistoimintaa. Avustukset raumalaisille kolmannen sektorin
toimijoille
Uusia hankkeita on kehitetty yhdessä kolmannen sektorin kanssa mm. UPPO-hanke (ESR), Ohjaamo
(ESR), FRuctus (ESR), Winkkari (ESR), Sataduunia (STM)
Uusia toimintamalleja kehitetään koko ajan työllisyydenhoitoon mm. VAU-nuoret kesäyrittäjät, v.
2019 tuettiin 13 nuorta kesäyrittäjää.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus

Riskin vaikutuksen arviointi

Riskien hallinnan ja
toimenpiteiden seuranta ja
raportointi

Mikäli jokin näistä olisi käynnissä, ei
palkkatukityöllistäminen olisi
mahdollista, pois lukien
velvoitetyöllistäminen.

Kaupungin virkamies- ja
luottamushenkilöjohdon
kanssa pidettävä yhteydenpito
sekä tiedon saati.

Toiminnalliset riskit
Kaupungin tuotannolliseen tai
taloudelliseen tilanteeseen
liittyvät yt-neuvottelut,
lomautukset tai irtisanomiset.

Kaupungin YT-neuvotteluihin
liittyen on selvitelty
työllistämisen suhdetta YTneuvotteluihin. Mahdollisia
riskejä on muun muassa
palkkatukityöllistämisen
osalta (vrt. Uuden työvoiman
palkkaaminen)
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Operatiivista toimintaa
hoitavan henkilön
sairastuminen.

Joksikin aikaa toiminnot olisivat
latenssissa.

Sijaistus on tarvittaessa
mietitty ja perehdyttämistä
lisätty.
Merkittävistä prosesseista on
tehty toimintaohjeita. Mm.
Palkkatuen hakeminen.

Taloudelliset riskit
Työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvaminen

Kuntaosuuden määrän ollessa
suurin työllisyydenhoidon
kulumenoerä, kasvu vaikuttaa aina
suoraan taloutta heikentävästi.

KELAlta saadussa yli 200 tmt
listassa nähdään
maksuosuuslistalle valuma,
kaupungin omilla
aktivointitoimilla pyritään
hillitsemään henkilömääränkuin maksuosuuden kasvua.
Kuukausittaista
maksuosuusmaksua verrataan
edellisten vuosien vastaaviin
ajankohtiin sekä peilataan
yleiseen työllisyyskehitykseen.
Työllistämistoimia on lisätty.
Kuntouttavassa
työtoiminnassa 23 henkilöä
enemmän kuin 2018.

Te-hallinnon
palkkatukimäärärahojen
loppuminen/myöntämisehtojen
muuttaminen

Määrärahojen loppuminen,
halvaannuttaisi kaupungin oman
työllistämisen. Tällöin
työllistettävien määrä laskisi selvästi
ja yksiköille jäisi työntekijävajetta.
Vaikutus myös kunnan
maksuosuuteen. Myöntämisehtojen
muuttamisella on lievempi
samansuuntainen vaikutus.

Tiivis yhteydenpito Satakunnan
TE-palvelujen johtoon, jotta
olemme tietoisia missä
mennään ja onko muutoksia
suunnitteilla tai tulossa. TEM:n
tiedotteet sekä yhteydenpito
tarvittaessa myös Työ- ja
elinkeinoministeriöön.

Joissain tapauksissa mahdollinen
kaupungin korvausvelvollisuus.

Työllistetyt ovat vakuutettuja
samalla tavoin kuin muu
kaupungin henkilöstö.

Määrärahan loppumisen riskiä
ei ole havaittu alkuvuonna
2019.

Vahinkoriskit
Tukityöllistettyjen
työtapaturmat tai vahingot
kolmansille osapuolille.

Huolellinen perehdytys ja
työsuojeluohjeiden mukainen
toiminta ehkäisevät riskejä.
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Strategiset riskit
Kaupungin virkamies- tai
luottamushenkilöjohdon
linjaukset työllistämistoiminnan
tai työllistämismäärärahojen
vähentämiseksi.

Työllistämistoiminnan laajuuden
järjestäminen linjausten mukaisesti

molemminpuolinen yhteistyö
ja yhteisymmärrys kaupungin
virkamies- ja
luottamishenkilöjohdon
kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tai
Satakunnan Te-toimiston
linjaukset julkisen sektorin
palkkatukityöllistämisestä.

Työllistämistoiminnan uudelleen
järjesteleminen ilman
palkkatukikompensaatiota.

Tiivis yhteydenpito Satakunnan
TE-palvelujen johtoon, jotta
olemme tietoisia missä
mennään ja onko muutoksia
suunnitteilla tai tulossa. TEM:n
tiedotteet sekä yhteydenpito
tarvittaessa myös Työ- ja
elinkeinoministeriöön.
Kuntajohdon kanssa käytävä
keskustelu
työllistämistoiminnan
uudelleen järjestelemisestä.

Mahdolliset lakimuutokset
esimerkiksi kuntouttavan
työtoiminnan toteutuksessa.

Työmarkkinatuen maksuosuuden
välitön kasvu ja
aktiivityöllistämisen/aktivointiasteen
heikkeneminen

Tiivis valtakunnallisen
kehityksen seuraaminen ja
valtakunnallinen
vaikuttamistoiminta ja
yhteistyö ministeriöiden kanssa

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019
Riskin kuvaus
Tietosuojapolitiikka ja
tietoturva

Arkistointi

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

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi
Rauman kaupungilla on määritelty
toimintaprosessi ja ohje liittyen
toimintaan tietoturva- ja
tietosuojaloukkausten tapahtuessa.

Asiakirjojen arkistointi
tapahtuu Rauman
kaupungin
arkistointiohjeen
mukaisesti.

Asiakirjojen asianmukaisesta
arkistoinnista vastuu on jokaisella
kaupungin työntekijällä. Tarvittaessa
tiedustelu viraston
arkistointivastaavalta.
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3 Työllisyyden hoito
Tieto merkittävistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, jotka olivat voimassa 31.12.2019
Vuonna 2019 avustukset:
Rauman seudun katulähetys ry, 210 000 e
Rauman seudun työnhakijat ry, 149 100 e

Työpankki Arbeetti Oy:n työelämään sopeuttamisen palvelut optio 2019 päättyivät vuoden vaihteeseen.

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1. – 31.12.2019
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 vuonna 2019 (sairaanhoitaja,
työhönvalmentaja ja ohjaaja).
Päätös palkkaamisesta oli 31.12.2019 asti ja näiden
kolmen työntekijän palkkaaminen on nyt
vakinaistettu. Työmarkkinatuen
maksuosuusmaksujen arvioitu säästö jatkaneiden
kolmen työntekijän tekemän työn osalta ajalla
1.1.-31.12.2019 oli arviolta noin 284 700 euroa.
Vuositasolla säästö on niin mittava, että palkatun
henkilöstön kulut pystytään kattamaan näiden
säästöjen avulla. Tässä summassa ei ole vielä
huomioitu valtion tuottoja. Kustannussäästöjen
seurantaa jatketaan.
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4. Sosiaali- ja terveysvaliokunta
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2019

Soten oma toiminta

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Palvelujen tarjonta on säilynyt vastaavana kuin vuonna 2018, jolloin toimintakatteen toteutuma oli 132,1 milj. euroa. Aiemmalla tavalla vuoden 2019 talousarvioon myönnettiin edeltävän vuoden
toteumaa pienempi määräraha, vain - 128,2 milj. euroa, mikä on 3,9 milj. vähemmän kuin vuoden 2018
toteutuma.
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Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvion määrärahaan haettiin loppuvuodesta muutosta.
Kaupunginvaltuusto myönsi valiokunnalle toimintamenoihin yhteensä 6,1 milj. euron
määrärahalisäyksen.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toteutunut toimintakate on – 133,8 milj. euroa (99,2 %). Toteutunut
toimintakate on – 1,6 milj. euroa (1,2 %) suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mitä voi
pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Osan selittää täyttämättä olleet virat ja osan kehittämistyön
tuloksellisuus. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vahvistetussa talousarviossa oli arvioitu toimintatuottojen
määräksi yhteensä 16,1 miljoonaa euroa, toteuma oli 16,6 miljoonaa euroa (103,1 %). Talousarvion 150,9 miljoonan euron toimintakuluista on toteutunut – 150,4 miljoonaa euroa (99,6%).
Talous- ja hallintopalvelujen toimintakatteen toteutuma on -8,3 milj. euroa (97,9 %). Hallinnon suuret
kustannukset selittyvät sillä, että se sisältää talous- ja hallintopalvelujen alla toimivan hoitotyön
henkilöstöpalvelujen varahenkilöjärjestelmän kustannukset -5,4 milj. euroa sekä toimialan
tietojärjestelmien kustannukset. Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on – 0, 7 milj. euroa (90,5 %)
Terveyspalvelujen toimintakate on -32,6 milj. euroa (97,7 %). Sosiaalipalveluiden toteutuma on -23,9
milj. euroa (96,4 %). Vanhuspalvelujen toimintakate on -26,3 milj. euroa (96,4 %). Erikoissairaanhoidon
toimintakate on –41,9 milj. euroa (104,1 %).
Vanhuspalvelujen, kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja päihde- mielenterveyskuntoutujien
palveluasumisen kilpailutuksien valmisteluun ja sen toteuttamiseen kului paljon työaikaa monilta
työntekijöiltä vuoden 2019 aikana. Säästöä saatiin varahenkilöstön kustannuksissa, ne olivat
pienentyneet edellisestä vuodesta 0,77 milj. euroa (-9,2 %). Edelliseen vuoteen verrattaessa eniten
kustannukset nousivat vanhuspalveluissa -0, 53 milj. euroa (2,1 %). Hoitoketjut ovat toimineet hyvin ja
siitä on osoituksena se, että sairaanhoitopiiristä ei ole tullut yhtään siirtoviivemaksua tänäkään vuonna.
Jos asiakas ei tarvitse enää sairaalahoitoa, on myös hänen etunsa päästä kotiin tai kodinomaiseen
palveluasumiseen. Hyvin toimivalla kotihoidolla pystytään siirtämään ajassa eteenpäin asiakkaiden
siirtymistä raskaampien ja kalliimpien palvelujen piiriin. Kotihoidon oman toiminnan resurssit eivät ole
riittäneet lakisääteisten palvelujen tuottamiseen ja tästä syystä vanhuksille suunnattua kotihoitoa on
ostettu myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Laki edellyttää, että sekä kotihoidon että
ympärivuorokautisen hoidon palvelut on järjestettävä kolmessa kuukaudessa tarvearvion laadinnan
jälkeen. Kotihoito hoitaa myös alla 65 -vuotiaiden kotihoidon palvelut, jotka ostetaan nyt kilpailutetuilta
palveluntuottajilta. Jatkossa vanhusväestön kasvu tulee edelleen lisäämään kotihoidon resurssien
tarvetta.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöstä merkittävä osa on osallistunut viime vuosina
maakuntavalmisteluun joko kouluttautumisen tai erilaisten kehittämishankkeiden tai selvitysten kautta.
Maakuntavalmistelun päättyminen suuntasi kehittämistyön omaan toimintaan. Tärkeäksi
kehittämiskohteeksi nostettiin poikkihallinnollinen yhteistyö sekä vaikuttaminen väestötason
tutkimustietojen perusteella hankalilta näyttäviin terveys- ja hyvinvointiongelmiin.
Koko vuotta leimasi Vahva Vakaa Rauma (VVR) – talousohjelman valmistelu, siihen liittyvä
salassapitovelvoitteet. Toimialan omissa suunnitelmissa oleva avoimen ja vuorovaikutteisen ilmapiirin
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vahvistaminen ei täysin toteutunut. Toimialalle kohdennettu VVR:n valmistelutavoite karsia menoja 11
milj. euroa käynnisti eri tahoilla vahvoja vaikuttamistoimia.
VVR, henkilöstön palkkaukseen liittyvä TVA-prosessi sekä vanhus- ja sosiaalipalveluissa toteutetut
asumispalvelujen kilpailutukset ovat samanaikaisina prosesseina vaatineet paljon aikaa ja voimavaroja
esimies- ja johtotehtävissä toimivilta henkilöiltä. Tämä on näkynyt myös väsymisenä. Johtava ylilääkäri
vaihtui kahdesti. Lääkäreistä ja pätevistä sosiaalityöntekijöistä on ollut puute, mikä on edellyttänyt
töiden uudelleenjärjestelyjä.
Työ- ja hoitoympäristöön liittyvät ongelmat sairaalanmäellä ovat olleet entistäkin ajankohtaisempia ja
ongelmiin ratkaisun etsiminen on otettu työlistalle.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT
Vanhuspalelut yhteistyössä toimialajohdon sekä terveyspalvelujen ja teknisen toimialan kanssa on
työskennellyt aktiivisesti Kaunisjärven vanhainkodin perusparannuksen ja osittaisen käyttötarkoituksen
muutoksen valmistelemiseksi. Rakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta varten lähdettiin kehittämään
kuntouttavia toimintamalleja, pilotoitiin niitä ja otettiin käyttöön, jotta olisi edellytyksiä
ympärivuorokautisen palveluasumisen osuuden vähentämiseen. Rakennuksen suunnittelu ja
poikkeusluvan hakuaineisto valmistuivat sovitussa aikataulussa ja hankkeelle saatiin Sosiaali- ja
terveysministeriön poikkeuslupa.
Samaan aikaan Kaunisjärven muutoksen valmistelun kanssa on ollut meneillään kaupungin vuokralle
ottaman Rannikkokodin rakennustyöt, varustehankintojen valmistelu sekä väistötilojen aikaisen
toiminnan suunnittelu.
Pääterveysaseman huonokuntoiset toimitilat sekä Kiinteistö Oy Rauman sairaalalta vuokrattujen ja silti
käyttämättömänä olevat toimitilat on otettu arvioinnin kohteeksi ja käynnistetty valmistelut toimitilojen
korjauksen ja uudistamisen suunnittelemiseksi. Oleelliset perustelut muutoksen käynnistämiseksi saatiin
pääterveysaseman kuntokartoituksen, palotarkastusraportin, aluehallintoviraston työsuojeluraporttien
sekä sisäilmakyselyjen tuottaman tiedon perusteella.
Toimialalla on ollut meneillään koko vuoden ajan taloudellisesti merkittävät asumispalvelujen
kilpailutukset, missä oli nähtävissä sekä valtakunnallisen hoivakriisin että alan keskittymisen tuomat
uudenlaiset kysymykset. Prosessi kokonaisuudessaan oli vaativa ja moniulotteinen.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Väestön ikääntyminen sekä runsaasti palveluja tarvitsevien vanhusten määrä haastaa toimialaa sisäisten
rakenteiden ja kaupungin taloudellisten voimavarojen allokaation uudistamiseen. Ikärakenteen muutos kasvattaa
myös terveyspalvelujen kysyntää niin omassa kuin sairaanhoitopiirinkin toiminnassa. Väestön ikääntyminen
nostattaa toiminnan tehokkuudesta huolimatta seuraavina vuosina toimialan menoja useilla miljoonilla euroilla.
Kustannuksia kasvattaa toteutuessaan eduskunnan käsittelyssä oleva lakiluonnos tehostetun palveluasumisen
henkilöstömitoituksen nostamisesta. Tämä menojen lisäys ei kuitenkaan tuo lisäystä nykyistä suuremman
asiakaskunnan palveluun.
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Väestön elintavat (ylipaino ja liikkumattomuus) sekä keskimääräistä runsaampi päihteiden käyttö haastaa entistä
enemmän koko kuntakonsernin ja kaupunkiyhteisön ehkäisevään toimintaan sekä päihteiden saatavuuden
hillitsemiseen.
Rakentamishankkeet ja siihen liittyvät omistusjärjestelyt ovat ajankohtaisia valmisteluasioita vuonna 2020.
Työterveyshuollon liikkeenluovutus tulee vuonna 2020 hoidettavaksi ulkoisen myynnin osuuteen liittyvien
rajoitteiden vuoksi. Myös työterveyshuollon erikoislääkäreiden heikko saatavuus puoltaa ko. ratkaisua.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, 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.
Lakisääteiset määräajat ovat osa toiminnan seurantaindikaattoreita. 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.
Hoito- ja palvelutakuuaikojen toteutumisessa lastensuojelussa on tilanne parantunut.
Vammaispalveluissa tilanne on sen sijaan heikentynyt vuoteen 2018 verrattuna, minkä vuoksi vuoden
2020 talousarviossa on varaus määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkaukseen. Pääterveysaseman
lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi keskimäärin 29 päivän kuluessa, Lappiin 25 vuorokaudessa.
Tehostettuun palveluasumiseen pääsyä ei joutunut odottamaan yli kolmen kuukauden enimmäisaikaa
yhtään henkilöä. Suun terveydenhuollossa kiireellisen Halssi-ajan sai kahden vuorokauden sisällä ja
hammaslääkärin kiireettömän ajan 29 vuorokauden kuluessa.
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Palvelualueiden johtajat raportoivat kuukausittain talouden toteutumisesta, ennusteesta ja
toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi. Raportti jaetaan valiokunnalle tiedoksi. Oman toiminnan
taloudessa on näin toimien pysytty ennakoimaan riskejä ja puuttumaan niihin ajoissa. Palveluketjujen
toimivuudella on pystytty vaikuttamaan siihen, että erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei syntynyt
vuonna 2019, kuten ei vuonna 2018. Yhteistyötä palvelualueiden kesken on tehostettu ja kohdennettu
resursseja mm. varahenkilöstöstä sairaalasta kotiutumisen mahdollistamiseksi.
Toiminnan tehokkuutta ja arviointia on edistetty myös Kaunisjärven vanhainkodin muutosvalmistelussa,
missä on tutkittu asiakkaiden palvelupolkuja, oman toiminnan tuloksellisuutta ja sovittu yhteistyössä
uudenlaisista kuntouttavista työ- ja kirjaustavoista. Vastaavasti on tehostettu ja seurattu
kiirevastaanoton toimintaa suhteessa sairaanhoitopiirin päivystyspalvelujen käyttöön sekä lääkäreiden ja
hoitajien vastaanotolla tiimityön kehittämistä. Kaupungin panostus kiirevastaanoton toimintaan on
vähentänyt sairaanhoitopiirin päivystyksen käyttöä.
Lastensuojelussa systeeminen toimintamalli on osaltaan hillinnyt kodin ulkopuolisten sijoitusten määrän
kasvua. Valtakunnallisesti sijoitusten määrä on kasvanut.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi: Sosiaali- ja terveystoimialalla käytössä olevan laatujärjestelmän avulla ennakoidaan
riskejä ja varaudutaan niiden hallintaan.
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit ja niiden toteutuminen kirjattu
tavoiteosaan. Talouskysymykset sekä yhteiset tavoitteet ovat olleet useasti johtoryhmässä käsiteltävinä
asioina.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana:
Kirjallinen arviointi:
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5. SOPIMUSTOIMINTA
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
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.
Valtakunnallisen hoivakriisin myötä uudistettiin yksityistä palvelutuotantoa koskeva valvontasuunnitelma
ja liitettiin siihen mukaan myös lastensuojeluun liittyvä valvontatoiminta, mistä vastaa pitkälti Porissa
lastensuojelun kehittämisyksikkö.
Lastensuojelua lukuun ottamatta koko toimialan kymmenisen vuotta sitten toteutettuun
asumispalvelujen kilpailutukseen liittyvät optiovuodet päättyivät vuoden 2019 lopussa. Vuoden aikana
valmisteltiin sääntökirjoja, kilpailutuskriteereitä ja tulevia puitesopimuksia asumispalvelujen
kilpailuttamiseen ja hankintojen toteuttamiseen.

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.
Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Rauman sosiaali- ja terveystoimialalle sertifikaatin, joka varmentaa,
että organisaation laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Laatusertifikaatti on
myönnetty ensimmäisen kerran 14.11.2012 ja nyt se on voimassa 14.11.2021. Koko toimialaa koskevat
auditoinnit toteutetaan kolmen vuoden välein, viimeksi vuonna 2018. Vuosittaiset kohdennetut ulkoiset
auditoinnit täydentävät sisäistä auditointijärjestelmää.
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TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Työsuhteen jatkuvuuteen liittyvä oikeudenkäynti päättyi. Prosessi johti tavoitteelliseen palvelualueiden
ja hoitotyön henkilöstöpalvelujen yhteistyöryhmä HOPA:n nimeämiseen ja toimintaan
rekrytointikäytäntöjen kehittämiseksi sekä varahenkilöstön kustannusten kasvun hillitsemiseen.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019
Aiemmin kuvattu asumispalvelujen puitesopimusten päättyminen vuoden 2019 lopussa.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Terveyspalveluihin jouduttiin rikkoutuneen hammasröntgenkoneen tilalle hankkimaan uusi. Autoklaavia
ei voitu hankkia, koska sitä ei ehditty kilpailuttaa v.2019 aikana. Tietojärjestelmien kuluista syntyi
säästöä, koska useat hankinnat siirtyivät. Hankintojen siirtyminen johtui valtakunnallisista asioista,
yhteiseen tietokantaan siirtymisen etenemisestä ja tietojärjestelmätoimittajista johtuvista syistä.
Tietojärjestelmien hankintoihin varatusta määrärahasta kului vain 33,1 %. Vanhuspalvelujen
kalustehankintoja ei voitu vielä tehdä, koska Rannikkokoti ei ollut vielä valmis.

Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Vuosi 2019 on kokonaisuudessaan ollut haastava. Useat merkittävät talous- ja palkkahallinnolliset
valmistelut sekä asumispalvelujen kilpailutus ovat samanaikaisina prosesseina kuormittaneet
valmistelevia virkamiehiä.
Edellisvuoden tilinpäätökseen nähden toimintakatteen kasvu 1,2 % on erittäin hyvä saavutus toimialan
yleiseen kehitykseen verrattuna sekä suhteutettuna väestön ikääntymiseen ja muihin palvelutarpeisiin.
Kustannusten vähentämisen rinnalla on panostettu toimintaprosessien kehittämiseen. Kaunisjärven
vanhainkodin perusparannuksen ja osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelu, poikkeusluvan
saanti sekä kaupunginvaltuuston investointipäätös hankkeelle ovat olleet merkittäviä aikaansaannoksia.
Prosessin aikana kehitetyt kuntouttavat toimintamallit sekä vahvistunut yhteistyö terveys- ja
vanhuspalvelujen kesken on luonut yhteistyön muotoja tuleville väestön ikääntymisestä aiheutuville
haasteille.
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Yhteistyöprosessit ovat vahvistuneet myös sivistystoimialan kanssa vakiinnutettaessa liikunnan
palveluketjumallia LIPAKE-hankkeen aikana luoduin käytännöin. Yhteistyössä on onnistuttu lisäämään
ylipainoisten lasten halukkuutta liikkumiseen. Voimaa vanhuuteen-hankkeen kautta on lisätty
ikääntyneiden ihmisten liikkumista. Käynnistetyn ehkäisevän päihdetyön toimielimen kautta yhteinen
tekeminen sivistystoimialan, seurakunnan, poliisin, järjestöjen ja yrittäjien kanssa on löytänyt uusia
vaikuttamisen muotoja. Ehkäisevän päihdetyön toiminnassa keskeistä on ollut yhteistyö Selvin päin
Satakunnassa-hankkeen kanssa. Media on kiitettävästi osallistunut yhteistyöhön.
Toimiala on lakisääteisesti vahvasti määräaikoihin sidottu ja valvottu sekä aluehallintoviraston että
Valviran kautta. ISO-laatujärjestelmän mukaisen jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri on osaltaan
edistänyt koko toimialan kokonaistuloksellisuutta.
Hyvänä pidettävästä kokonaistuloksistaan huolimatta alaa haastaa sekä sosiaalityöntekijöiden että
lääkäreiden puute, mikä näkyy hoito- ja palvelutakuuaikojen toteutumisessa.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide
Osaava henkilöstö

1. Osaamisen
kehittämistyöryhmän toiminta
tukee uudistumista

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

1. Osaamisen kehittämisen muodot
jäsennetty osaksi
kehityskeskustelukäytänteitä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

•

Aiempi koulutustyöryhmä on uudistanut toimintaansa osaamisen kehittämisryhmäksi ja jatkaa työnsä
jalkauttamista myös kehityskeskustelujen suuntaan niin, että koulutuksen lisäksi hyödynnetään laajasti
toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista edistäviä monipuolisia osaamisen kehittämisen muotoja.

Vahva talous

1. Tietoisuus toimintojen, prosessien
kustannuksista
2. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ja
prosessien luonti kustannusten
kasvua rajoittamaan
3. Innovatiivisten ehdotusten
synnyttäminen yhteistyössä
järjestöjen kanssa

1. Erikoissairaanhoidon ja oman
toiminnan raporttien seuranta,
konkreettisten toimintatavoitteiden
asettaminen.
2. Kustannusten kasvu pientä, kehitetty
edelleen hoitotyön henkilöstöpalvelua.
3. Kaupungin ulkopuolinen rahoitus
vahvistamaan järjestöjen roolia
raumalaisten hyvinvoinnin
edistämisessä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Palvelualuejohtajat raportoivat kerran kuukaudessa talouden toteutumisesta ja seurantatiedot viedään
tiedoksi valiokunnalle. Erikoissairaanhoidon kanssa neuvoteltu tilastoinnin kehittämistarpeista ja selvitelty
syitä kustannusten kasvuun.
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2.

3.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa toimintakate on noussut 1,3 % (-1, 6 milj. euroa), mikä
vuoden 2018 lukuihin (3,1 %, 2,7 milj. €) nähden osoittaa onnistumista.
Hoitotyön henkilöstöpalvelujen toiminta ollut keskustelun ja kehittämisen kohteena ja työ jatkuu. Haasteena
useat arkipyhät ja henkilöstön riittävyys. Arkipyhistä tullut ylityökustannuksia. Hoitotyön henkilöstöpalvelujen
kulut vähentynee 6,2 milj. eurosta 5,4 milj. euroon.
Neuvoteltu aktiivisesti sairaanhoitopiirin kanssa erikoissairaanhoidon vaihtoehtoisesta järjestämisestä ja
palvelujen säilymisestä Raumalla. KV:n 11.11.2019 VVR-päätöksen mukaisesti neuvottelut Raumalla säilyvistä
erikoissairaanhoidon palveluista mahdollisen oman erikoissairaanhoidon polikliinisen toiminnan
liikkeenluovutuksen yhteydessä aloitettu (KH 480 §, 25.11.2019) tavoitteena raportin valmistuminen vuoden
2020 alussa, jotta päätökset erikoissairaanhoitoon sidoksissa olevista tietojärjestelmäkysymyksistä saataisiin
järjestelmätoimittajan antamassa aikataulussa.
Järjestöjen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja hankekehittämistä ja tätä kautta on saatu kunnan
ulkopuolista rahoitusta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, joskaan ulkopuolinen rahoitus ei ole
lisääntynyt.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

1. Kuntouttava toimintakulttuuri
vahvistuu

2. Asiakas- ja asiakkuuslähtöinen
toimintaorientaatio vahvistuu

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1. Vanhus- ja terveyspalveluiden
yhteistyönä koti- ja etäkuntoutuksen
toimintamalli kuvattu ja käytännön
toteutus kehittyy.
2.1. Vanhuspalveluissa
moniammatillinen arviointitoiminta
mallinnettu ja työ kehittyy.
2.2. Paljon palveluja tarvitsevia
hyödyntävää case-manageritoimintaa
luodaan ja olemassa olevat kehittyvät.
2.3. Ajanvaraus- ja kiirevastaanoton
toiminta ja synergia vahvistuvat.
2.4. Asiakaspalaute kuvaa palvelujen
hyötyä ja tuottaa tyytyväisyyttä.

3. Liikunnan palveluketju yhteistyössä
liikuntapalvelujen kanssa vahvistuu

4. Vanhuspalveluiden laitoshoito
päättyy

3. Liikunnan palveluketju kuvattu,
toiminta käynnissä ja saadaan
seurantatietoa ketjun toimivuudesta.
4. Laitoshoito on päättynyt
Kaunisjärven vanhainkodissa ja uusi
tehostettu palveluasumisyksikkö on
vuokrattu ja otettu käyttöön.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Kehittämistä on jatkettu tehdyn pilottiselvityksen perusteella niin, että on luotu mallit sekä kotikuntoutukseen
että arjen kuntoutumiseen, valmennettu henkilöstöä, asiakkaita ja sovittu yhteisistä kirjaamiskäytännöistä.
Onnistumisesta on viestitetty sekä henkilöstölle että Rauma-lehdessä. Mallien juurruttaminen jatkuu.
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2.

Palvelutarpeen arviointiyksikkö on toiminnassa ja sitä kehitetään edelleen vanhus- ja terveyspalvelujen
yhteistyönä.
Vastaanoton asiakasvastaava toiminta vaatii edelleen kehittämistä. Omalääkärijärjestelmän ja tiimityön
kehittämistä jatketaan. Terveyskeskus ja aikuissosiaalityö on tiivistänyt moniammatillista yhteistyötä
Omalääkäri- ja omatiimin toiminnan kehittyminen tuo yhteistyötä vastaanottojen välille. Lääkärien ja hoitajien
vastaanotolta lääkärit tekevät aiempaa enemmän työtä myös kiirevastaanotolla.
Suureen kontaktimäärään nähden palaute hyvää. Lisätty myös suullisen palautteen taltiointikäytäntöjä ja
luotu mahdollisuus tehdä muistutukset myös suullisesti tilanteissa, missä asiakkaalta ei voida edellyttää
kirjallisen palautteen antamista. Joissakin palveluissa on toteutettu myös asiakasraateja ja lisäksi on tehty
yhteistyötä ikäihmisten, vammaisneuvoston sekä veteraaniasiain neuvottelukunnan näkemyksiä.

3.

Ketju saatu toimivaksi, asiakashyötyä on ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään edelleen.

4.

Uusi palveluasumisyksikkö valmistuu maaliskuussa 2020, jolloin laitoshoito Kaunisjärven vanhainkodissa
päättyy.

Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt

1. Kaunisjärven vanhainkodin
peruskorjaus

2. Terveyskeskuksen toimitilaselvitys

1. Peruskorjauksen ja osittaisen
käyttötarkoituksen muutoksen
toteutus suunniteltu, väliaikaistilat
hankittu ja peruskorjaus on
käynnistymässä.
2. Yhteistyössä sairaanhoitopiirin
kanssa valmistunut sairaalanmäen
toimitilaselvitys.

3. Sairaalanmäen pelastusvalmius

3. Toteutettu valmiusharjoitukset ja
saatu ainekset kehittämiseen.

4. Asumisterveyden osaaminen
vahvistuu

4. Kouluttautumista on lisätty
ympäristöterveydenhuollossa.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Uusia toimintamalleja suunniteltu ja kokeillaan, tilat toiminnan mukaan suunniteltu. Poikkeuslupahakemus
peruskorjaukseen on saatu STM:stä ja kaupunginvaltuuston investointipäätös.
2. Toimitilaselvityksen tekemisestä on neuvoteltu yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja teknisen toimialan kanssa ja
tehty alustavia toimitilakartoituksia pääterveysaseman kuntokartoituksen valmistuttua.
3. Pelastussuunnitelma on uudistettu monialaisessa yhteistyössä ja toteutettu harjoituksia. Valmiusharjoitusten
valmisteluun ryhdytty sekä sisäisesti että yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja paikallisten sidosryhmien kanssa.
Perehdytystä lisätty pelastussuunnitelmasta ja jalkauttaminen menossa.
4. Rakennusterveysasiantuntija siirtyi tilapalvelujen palvelukseen 1.8. Uusi asumisterveysasioihin erikoistuva
viranhaltija aloitti työnsä 2.12.2019 ja koulutuksen rakennusterveysasiantuntijaksi tammikuussa 2020.
Ylisektorista yhteistyötä ja osaamisen kasvattamista on tehty asumisterveysasioissa.
Syrjäytymisen ehkäiseminen

1. Sillanpielen toimintakeskus
ympärivuorokautiseksi

1. Sillanpielen uusi yksikkö on
resursoitu ja toimii odotetusti

2. Perheiden haasteista aiheutuvien
haittojen hillitseminen

2. Sosiaalihuoltolain mukaiset
ilmoitukset ja varhainen tuki kasvavat
suhteessa lastensuojeluilmoituksiin.
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3. Yhteistyö järjestöjen kanssa jatkuu

3.1. Turvataan aiempi rahoitus.
3.2. Kehitetään toiminnallisia
yhteistyöprosesseja ja viestitään
järjestöjen mahdollisuuksista.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Ei ole toteutunut. Toiminnan uudelleen muotouttamista suunnitellaan edelleen.
2. Perhekeskukseen palkattu sosiaalityöntekijä. Ko. saralla paljon työtä. Työ on kesken; sekä resursseja että
toimintatapoja edelleen arvioitava. Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ovat määrällisesti nousussa.
3. On turvattu, osin lisätty. Uusia kehittämishankkeita on viety eteenpäin.
Yhteisiä tilaisuuksia pidetty. Tehty yhteistyötä mm. ehkäisevän päihdetyön toimielimen kautta.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Koulutustarjonnan turvaaminen
elinkeinoelämän tarpeisiin

1. Aktiivinen yhteistyö yliopistoihin,
oppilaitoksiin ja alueen
tutkimusyksikköihin ylläpitää ja lisää
vetovoimaa Raumalla toteutuvaan
koulutustarjontaan ja
kouluttautumiseen

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1.1. Omaa toimintaa hyödyntävien
opinnäytetöiden määrä.
1.2. Opiskelijapalautteet tuottavat 3.
tai 4. parhaan sijoituksen
valtakunnallisessa vertailussa.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Vuonna 2019 Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla myönnettiin yhteensä 22 opinnäytetyö / tutkimuslupaa,
joista 18 kohdistui toimialan oman toiminnan kehittämiseen tai tutkimiseen.
Opiskelijamäärä ja opiskelija-palautteiden (GLES) keskiarvo olivat vuonna 2019 vuoisien 2017-2018 tasolla.
Vuonna 2019 toimialalla oli työssäoppimis- ja harjoittelujaksolla yhteensä 277 sosiaali- ja terveysalan
opiskelijaa. Opiskelijapalautteiden keskiarvo oli 9,1. Vuoden 2019 valtakunnalliset vertailutiedot saadaan
maaliskuussa 2020. Vuonna 2018 toimiala sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle valtakunnallisessa kuntatason
vertailussa.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Liikenneyhteyksien parantamiseen
vaikuttaminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

1. Mahdollisesta sote-uudistuksesta
ja muista muutoksista avoin tiedotus,
kuuleminen ja keskustelu

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

1. Muutoksista ennakoidusti ja
tehostetusti työpaikkakokoukset,
yhteinen suunnittelu sekä konsernin
YTT-kokousten esityslistan mukaan
valmistellut esitykset.
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Lakiuudistus maakuntatasoisesta sotesta ei toteutunut. Kaupungin YTT:ssä useasti maakuntauudistus esillä ja
myös soten johtoryhmässä, mitä kautta asia edennyt yksikköihin.
Aktiivinen edunvalvonta

1. Sote-uudistuksen eri ratkaisuissa
1. Aloitteiden, keskustelujen,
neuvotellaan raumalaisosaamiseen,
tapaamisten ja lausuntojen merkitys ja
resursseihin ja palvelutarpeisiin
dokumentointi.
perustuvia tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Soteva kutsui Lukon aitioon sairaanhoitopiirin ja naapurikuntien johtoa, missä soten edunvalvonta esillä.
Sairaanhoitopiirin kanssa neuvoteltu Rauman oman erikoissairaanhoidon järjestämisen siirrosta ja pidetty
esillä usein palveluja tarvitsevien palvelujen säilymisen tärkeyttä.

Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

1. Ohjataan sähköisten
terveystarkastusten, palautteiden ja
etäkuntoutusmuotojen
hyödyntämiseen

1. Välitetään tietoa sähköisistä
mahdollisuuksista ja kiritetään
välitavoitteiden ja markkinoivan
informaation avulla
kokonaistavoitteiden saavuttamista.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Oma-olo portaalin käyttöönottoa on valmisteltu yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja muiden
terveyskeskusten kanssa.
Verkostojen hyödyntäminen

1. Sote-valmistelussa, yhteistyössä
sairaanhoitopiirin ja päättäjien kanssa
aktiivinen tiedon ja näkemysten
vaihto

1. Vuorovaikutuksen sisällön ja määrän
tavoitteiden asettaminen ja
aikaansaannosten seuranta ja
viestiminen.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Sote laatinut kaupungin edunvalvontatyöryhmään omat edunvalvonnan painopistealueet.
Soteva kutsunut shp ja lähikuntien johtoa Lukon aitioon ja keskusteluun Rauman soten edunvalvonnan
kärjistä. Oman erikoissairaanhoidon järjestämisen siirtoneuvotteluissa Rauman tarpeet ja edut ovat olleet
esillä. SHP:n raumalaisedustajat kutsuttu koolle ja kannustettu raumalaisetujen valvontaan.

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Rauman imagon kehittäminen

1. Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
vetovoimainen työpaikka

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1. Laadittu markkinointiesite sote-alan
henkilöstön rekrytointia varten.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Kaupungin sivuilla Lääkäriksi Raumalle – rekrysivu ja suunnitelmissa myös hoitotyön oma sivu. Rekryesite ja -video
tekeillä. Rekryesitteen tekeminen on aloitettu.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen

1. Kehitetään yli ammattikuntarajojen
meneviä asiakaslähtöisiä
toimintaprosesseja tehostavaa
keskustelu- ja toimintakulttuuria

1. Seurataan laatujärjestelmän
mukaisen jatkuvan parantamisen
mallin (PDCA) hyödyntämistä
prosesseissa, myös haasteellisissa
tilanteissa.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Soten johtoryhmä toteuttanut järjestelmällisen ITE-arvioinnin ja erilaisia arviointeja on toteutettu palvelualueilla
ja kirjattu kehittämiskohteita.
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Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen
Hankkeen nimi

Sote osallistunut useisiin joko sairaanhoitopiirin tai
maakuntauudistuksen organisoimiin ja rahoittamiin
hankkeisiin.
Sote haki THL:n rahoitusta ”Säästyis sotelt”- päihde- ja
riippuvuusongelmien ehkäisyyn.

Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä

KH ei hyväksynyt sotevan esitystä kohdentaa
koulutukseen tarkoitettua omavastuurahoitusta
hankkeeseen ja valmiiksi laadittu hankehakemus
jouduttiin peruuttamaan.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus
Osaavan henkilöstön saatavuus

Riskin hallinta
Rekrytointien tehostaminen,
varahenkilötoiminnan ja
perehdytyksen kehittäminen

Asiakas/potilas, laite ja muu
turvallisuus

Kiinnitetään huomiota
työturvallisuuteen ja kehitetään
henkilöstön osaamista haastavien
asiakkaiden/potilaiden
kohtaamiseen

Tartunta- ja infektio sekä
vaaratilanteet

Varaudutaan epidemia ja
infektiotilanteisiin sekä helteiden
aiheuttamiin lämpötilan nousuihin.

Toimitilojen kunto

Tehdään toimitilakartoitus ja
tulevaisuuden
asiakkaiden/potilaiden
palvelutarpeiden pohjalta uudet
suunnitelmat toimitiloista

Määrärahojen riittävyys

Talousarvion realistinen laadinta
sillä hetkellä olevien asiakas/potilasmäärien perusteella ja

Riskin toteutumisen seuranta

Osa- ja vuosiraportoinnit, johdon
katselmukset
Yhteistyöllä ja ylitöiden avulla on
saatu henkilöstä, hoitotyön
sijaisten saaminen ollut kuitenkin
vaikeaa. Lääkäreistä pulaa,
sosiaalityöntekijöistä neljällä ei
loppututkintoa, ovat
määräaikaisia.
Haipro – raportit, seurantaa
palvelualueilla, johdon
katselmuksissa
Väkivallan osuus
työturvallisuudessa on
vähentynyt (76 -> 68) viime
vuodesta.
Epidemiaseuranta, seurantaa
palvelualueilla ja johdon
kokouksissa ja katselmuksissa
Vuoden aikana ei ole ollut suuria
epidemia-aaltoja eikä pitkiä
hellejaksoja.
Seuranta toimialueen johdon
kokouksissa sekä konsernitason
palavereissa
Terveyskeskuskiinteistön
kuntotilakartoitus ja
palotarkastus on tehty alkutalven
kevään aikana, mutta raportit
puuttuvat. Kiinteistöyhtiön
kanssa on aloitettu neuvottelut
kiinteistön mahdollisuuksista
tuleviin palvelutarpeisiin.
Esimiesten talouden seuranta,
talouden ja toiminnan
raportointi kuukusittain
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tiedossa olevan palvelutarpeen
kasvun mukaisesti huomioon ottaen
lakisääteiset velvoitteet mm. hoito
ja palvelutakuuajat.

valiokunnalle sekä osa- ja
vuosiraportit.
Talousarvio ei riittänyt
lakisääteisten velvoitteiden
toteutukseen ja siihen haettiin
loppu vuodesta
määrärahamuutosta.
Seurantaan ja talousarvion
kaupunkitason laadintaa varten
tehty useamman vuoden
trendikuvaus sotevan
esityksestä, KV:n päätöksestä ja
tilinpäätöksestä, jotta
määrärahavaraus ei olisi
toteumaa pienempi, kuten
useana vuonna. KV myönsi
lisämäärärahan

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019
Riskin kuvaus
Tietojärjestelmiin pääsy

Riskin hallinta
Kaupungin verkko/tietojärjestelmien toimivuuden
turvaaminen

Tietoturvapoikkeamat

Varmistetaan perehdytyksen
avulla ja työpaikkakokouksissa,
että henkilöstö, esimiehet ja
johto tietää miten toimia
tietoturvapoikkeamista

Riskin toteutumisen seuranta
Toimivuuden seurantaa tehdään
palvelualueilla ja niistä
raportoidaan tietohallintoon.
Tietohallinnolta odotetaan
raportointia ongelmista ja niiden
ratkaisusta reaaliaikaisesti.
Riskin hallinta toteutunut, koska
viime aikoina ei ole ilmennyt
suuria ongelmia asian suhteen.
Johdon katselmus ja johtoryhmä
tarvittaessa.
Sotessa tietoturvapoikkeama
ilmoituksia tehtiin vuonna 2019
yhteensä 61, joissa vähäinen riski
6, kohtalainen riski 20 ja
merkittävä riski 30 sekä 1 vakava
riski.
Ilmoituksista 12 liittyi ohjelmisto, laite-, verkko tai muuhun
toimintahäiriöön.
Vakava riski liittyi
sähköpostiviestiin ja tunnusten
kalasteluun.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen
Yksityisten suurten hoivapalvelujen tuottajien merkittävä asema paikkakunnalla, valmisteilla oleva
henkilöstömitoituslaki ja työmarkkinaneuvottelut yhdessä ovat luoneet odottamattoman epävakaan
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tilanteen palvelujen hankinnoissa. Puitesopimusten rinnalla ja osin niiden sijaan lisätään
asumispalveluissa palvelusetelien käyttöä.
Yllämainittujen hankintakysymysten lisäksi alan markkinoistuminen ja palkkakilpailu vaikeuttavat sekä
lääkäreiden että sosiaalityöntekijöiden rekrytointia, mitkä ovat vastakkaisia trendejä käynnistyneelle
sote-uudistukselle.
Rakennushankkeet lisännevät jatkossa toimintamenoja
Iäkkäiden ihmisten määrän kasvu lisää sote-alan menoja. Menojen kasvua on odotettavissa tämän lisäksi
tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituslaista.

Palvelualueet

4.1 Talous ja hallinto

4.2 Ympäristöterveydenhuolto
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TP 2017 TP 2018

TA 2019

TP 2019

TERVEYSVALVONTA
Elintarvikevalvonta
Tarkastuskäyntejä
Terveydensuojelulain mukainen
valvonta
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen
tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä
Muita tarkastuskäyntejä

210

204

170

159

91

45

35

39

117

223

130

161

38

25

35

2460

3 000

3458

Muut valvontatehtävät
Tarkastuskäyntejä

35

Tupakka- ja lääkelakien mukainen
valvonta
Tarkastuskäyntejä

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
Sairaskäyntejä, pieneläimet
Hoidetut pieneläinpotilaat

3 788

Sairaskäyntejä, suureläimet
Hoidetut suureläinpotilaat

438

421

400

477

Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä

145

273 (157)

130

165

Ympäristöterveydenhuollon
palvelualueen vakituinen
henkilöstö (=vakanssit)

12

12

12

12

4.3 Terveyspalvelut

65

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta
TERVEYSPALVELUT (käynnit)

TP 2017 TP 2018 TA 2019 TP 2019

(pth) = perusterveydenhuollon toimintaa; (esh) = erikoissairaanhoidon toimintaa
Perhekeskus
Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh. (pth)

39 701

35 801

42 000

34 259

7 000

6 331

35 000

27 928

7 100

8 256

450

466

6 650

7 790

2 950

2 825

Lääkärit

1 350

1 299

Hoitajat

1 600

1 526

12 000

12 273

Lääkärit

4 600

4 406

Hoitajat + psykologi

7 400

7 867

Lääkärit
Terveydenhoitajat
Erityispalvelut (pth)

7 261

7 683

Lääkärit
Muu henkilöstö
Lastentautien poliklinikka (esh)

Työterveyshuolto (pth)

2 725

12 010

3 052

15 870

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto (pth)
43 000

40 877

Lääkärit

20 000

15 542

Hoitajat

23 000

25 335

29 200

29 420

20 000

21 754

Kiireetön vastaanotto

Kiireellinen vastaanotto

45 818

30 579

45 320

31307

Lääkärit

9 200

7 666

Lääkinnällinen kuntoutus (pth)

Hoitajat
16 297

17 378

16 000

16 914

Suun terveydenhuolto (pth)

44 574

45 996

48 200

45 976

Hammaslääkärit

35 400

32 848

Hoitajat

12 800

13 128
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TERVEYSPALVELUT (käynnit)

TP 2017 TP 2018 TA 2019 TP 2019

Operatiivinen toiminta
Polikliininen kirurgia (esh)
Kirurgian poliklinikka (esh)

5 108

3 568

Lääkärit
Hoitajat
Naistentautien poliklinikka (esh)

1 197

1084

Lääkärit

700

718

2 600

2 409

1 700

1 497

900

912

1050

1 007

900

940

150

67

1 257

1 300

1 493

1 342

1 266

1 550

1 146

5 149

5 209

4 600

4 881

Lääkärit

1 400

1 288

Hoitajat

3 200

3 593

2 000

1 270

Lääkärit

1 100

1 244

Hoitajat

900

26

Hoitajat
Naisten terveystarkastukset (pth)
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (esh)
Konservatiivinen toiminta
Sisätautien poliklinikka (esh)

Endoskopia (esh)

Neurologian poliklinikka (esh)
Ihotautien poliklinikka

2 082

1928

152

139

130

-

3 203

2 945

3 600

3 097

Lääkärit

850

792

Hoitajat

2750

2 305

Unipoliklinikka (pth)
Geriatrinen poliklinikka (pth)

20
1 324

1 242

1420

1 617

Lääkärit

420

470

Hoitajat

1 000

1 147

14 447

10 700

13 597

5

6

14 536

7 500

6 410

12

14

Yleislääketieteen osasto T3 (pth)
keskimääräinen hoitoaika pv
Yleislääketiede osasto T1 (pth)

14 632
4,5
16 740

keskimääräinen hoitoaika
Yleislääketieteen osasto T2 (pth)
keskimääräinen hoitoaika pv
Kotisairaala (pth)

9 300

8 013

20

16,5

19

17

8 057

7 786

7420

8 423

Lääkärit

120

132

Hoitajat

7 300

8 291

1 100

522

375

201

15

9

Potilaita yhteensä
Mobiilihoitajan käynnit
- kiirevastaanotolle toimitettujen osuus%
Terveyspalvelujen palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)

867

468
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4.4 Sosiaalipalvelut

SOSIAALITYÖ

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien
määrä

521

546

480

534

Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä

651

710

650

708

Sijoitettuna olevat lapset

143

134

145

126

Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta

195

179

197

170

252

280

270

Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot,
€/hoitopäivä

3.902288e:

3.533438e (ostot + .PTK):

13907 vrk

50

64

13503 vrk

55

Vaativa tehostettu
palveluasuminen 2
Tehostettu
palveluasuminen 40
Kuntouttava
palveluasuminen 11
Tukiasuminen 11

Palvelukotien asukasmäärä 31.12.

68
Vaativa tehostettu
palveluasuminen 2
Tehostettu
palveluasuminen 44
Palveluasuminen 15
Tukiasuminen 7

Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat

434

415

450

Palvelualueen henkilöstö

133

135

131

5

3

4

Työllistettyjen määrä keskimäärin

262

463

4

VAMMAISPALVELU
Palveluasuminen
Palveluasuminen palvelutaloissa

16

17

18

19

13+2

13+2

13+2

13+2

Palveluasuminen omassa kodissa

32

34

36

32

Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla

11

13

16

11

20

29

Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)

Vaikeavammaisten päivätoiminta, PILKE
Omaishoidon tuki
Omaishoidontuen saajia yhteensä

65

75

72

76

18–64-vuotiaita

49

55

52

55

alle 18-vuotiaita

16

20

20

21

219

242

208

243

Henkilökohtainen apu
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TP 2018

TP 2017

TA 2019

TP 2019

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalveluasiakkaita

1238

1211

1180

1148

josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita

1063

1018

990

944

175

193

190

204

176

173

175

176

2

1

1

1

39

35

36

41

58

57

josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä
Laitoshoidossa
Omaishoitotuen saajia
Asuminen
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina

56

59

Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalve

31

38

Kinnon asuntola (autettu asuminen)

8

8

8

8

Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnon asuntol

5

5

5

5

Samppustenkoto (ohjattu asuminen)

6

6

6

6

25

27

30

25

asiakkaita yhteensä

77

97

100

98

josta avotyöllistettyjä

25

33

28

24

139

139

Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, v

Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela

Sosiaalipalvelujen palvelualueen vakituinen h

4.5 Vanhuspalvelut

133
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TUNNUSLUVUT,
VANHUSPALVELUT

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä

4289

4331

4455

4409

Kotona tai kodinomaisissa oloissa
asuvien 75-v. täyttäneiden osuus
ikäluokasta %
Tavoite vuoteen 2023 91-92%

90,3

90,51

90,39

91,20

304
67
237

316
64
252
5,82

320
65
255
5,72

339
58
281
6,37

12
7

7
7

0
0

7
4

OMAISHOITO
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.
• 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä
• 75 vuotta täyttäneiden
lukumäärä
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)
Tavoite vuoteen 2023 6-7 %
Kielteiset päätökset
Hakemuskäsittely keskeytetty
Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen,
• lyhytaikaishoito, asiakkaat
säännöllinen vuorohoito
epäsäännöllinen vuorohoito
päivät yhteensä
•
päivät
•
päivät

51
67
4 653
10
95
18
336

palveluseteli, asiakkaat
yht.
toimeksiantosopimus, asiakkaat
yht.

Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka
1. hoitopalkkio
v. 2019 392,57 €/kk
2.
471,03
€/kk
3.
654,21
€/kk
4.
785,14
€/kk
5.
1 177,58
€/kk

94
87

102
107

90
89

124
108

104

87

120

87

4

3

3

3

15

17

18

17

285
5070
209

269
6117
402

360
6300
220

272
5560

209

210

220

PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI
Kotiutustiimin asiakasmäärä
• käyntimäärä
Kotona asuvien asiakkaiden
palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja
- käyntimäärä (arviointikäynnit +
hoitokokoukset)
Terveystapaamiset 75-vuotiaille
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80vuotiaille
Muut palveluohjauskäynnit
Omaishoitajien terveystapaamiset
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)
SAS-arvioinnit
SAS-yhteydenotot
Huoli-ilmoitukset

245

114
140

83
100
40

16
118
259

11
103
216
244
244

275
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KOTIHOITO

Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa
saaneiden asiakkaiden lukumäärä
• käyntimäärä
• tunnit
• asiakkaiden lukumäärä/kk,
keskim.
Vanhusasiakkaat yht. koko vuoden
aikana
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä
Kattavuus ka asiakkaista/kk
ao. ikäluokasta (%)
Tavoite vuoteen 2023 16%

951

1 150

1 400

1317

275 182
85 076
544

280 425
87169
560

302 220
93 833
600

319 070
94 538
598

899

1 108

1 332

1601

161
734

201
907

232
1 100

271
1330

12,68

12,93

13,5

13,56

21

42

23

44

Muut (alle 65-v.)
Kotihoidon tuntihinta netto
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden
määrä yht.
• alle 65-vuotiaat
• 65 - 74-vuotiaat
• 75-vuotta täyttäneet

35
66,93
730

42
72,01
805

45

69

735

730

7
71
624

16
106
643

15
70
650

25
99
624

Kattavuus ao. ikäluokasta (%)
Vammaisasiakkaat
Tukipalveluja saavia asiakkaita
• ateriapalvelussa (kotiin viedyt
ateriat, Arkea)
• turvapuhelinpalvelussa
• kauppapalvelussa (v.2019 alk.
palvelun hoitaa yksit.
palveluntuottaja)
• pyykkipalvelussa
• saunapalvelussa
• päiväkeskustoiminnassa
Kotihoidon palveluseteliasiakkaita
• säännöllisessä
• tilapäisessä
• 75-vuotta täyttäneet
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.

14,55
31
117

14,85
40
74

14,59
30
20

14,15
30
11

510
44

436
36

450
50

465
0

36
63
152
156
130
26

35
54
170
227
179
48

35
60
160
160
135
25

37
66
184
212
187
25
99

102

126

123+14

139

0

10

6

6

19

520

310

8
0

21
1

6
0

Vammaisasiakkaat

PERHEHOITO (Raumalla sijaitsevat
perhehoitopaikat)

•

lyhytaikainen perhehoito,
paikkoja

hoitopäiviä
•

asiakkaita vuoden aikana
osa-aikainen perhehoito,
paikkoja

0
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0

100

0
12
1813

1
7
1100

10

11

38

56

Asiakkaita vuoden aikana
hoitojakson ka kesto (vrk)
• Intervalliyksikkö, Kaunisjärvi
• Kotikaari
• Lummekoti, Kaunisjärvi

420

466
40,5

TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN yht.

316

hoitopäiviä
•

asiakkaita vuoden aikana
jatkuva perhehoito, paikkoja

5

0
3
790

hoitopäiviä
asiakkaita vuoden
aikana

2

LYHYTAIKAISHOITO
•
•
•

•

Intervalliyksikkö Kaunisjärvi 26
Kotikaari 12
Lummekoti Kaunisjärvi 23

61

494
8,7
12,6
47,1

354

Omat yksiköt

• Ostopalvelupaikat:
puitesopimus 138
kotikuntalain muk. 3
muut 12
• Palveluseteliasiakkaat
vuoden aikana yhteensä
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta
(%)
Tavoite vuoteen 2023 6%
Palvelutalojen käyttömenot
netto/hoitopvä
Pitkäaikaispaikan saaneet asiakkaat
Ympärivuorokautisen hoidon paikkaa
odottavat

38

360
61

143

128+29

153

39
50
7,59

33

39

42

8,14

8,17

7,99

122,89

146,30
105
18
11

VANHAINKOTI (Kaunisjärvi)
Laitoshoidon paikat
pitkäaikaishoito 34 (joista MRSAkohortti 4)
lyhytaikaishoidon paikat 20
(joista MRSA- kohortti 1)
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta
(%) Tavoite vuoteen 2023 0%
Vanhainkotien käyttömenot
netto/hoitopvä

VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN
HENKILÖSTÖ

87

50

1,56

1,15

130,85

227,51

333

357

67

54

1,22

357+
13 uutta

359
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(=vakanssit, tilanne 31.12.)
Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen
hoitohenkilöstö /asukas:
- Kaunisjärvi (47/34+sij.odottavat 20)
(sis. MRSA-kohortin 4+1)

0,59
1,0

0,72
0,83

0,76
0,83

0,87

- Marttilanmäki (22/35)

0,63

0,63

0,63

0,63

- Linnavuori (28/43)

0,59

0,59

0,61

0,61

- Mansikkapaikka (27/45)

0,60

0,60

0,59

0,59

- Kotikaari tehostettu palv.as. (17/27)
Intervalli (8/12)
tuettu ikäihmisten asuminen (3/10)

0,60

0,61
0,3

0,61
0,67
0,3

0,61
0,67
0,3

- Intervalliyksikkö Kaunisjärvi (19/26)

0,65

0,73

0,73

0,73

4.6 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut

HOITO- JA PALVELUTAKUIDEN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Terveyspalvelut
Terveydenhuoltolaki 51 §, Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy
Tallennetaan Rauman kaupungin internetsivuille 4 kk:n välein.
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto
Tavoite: Hoitotakuu toteutuu.
Toteutuminen:
Yhteydenotto: Pääterveysasema 3 min 42 sek.
Hoidon tarpeen arviointi: Pääterveysasema: samana päivänä Lappi: samana päivänä
Tarpeelliseksi katsottu kiireettömään hoitoon pääsy:
Pääterveysasema: sairaanhoitajan vastaanotto samana päivänä, lääkärin vastaanotto 29 vrk
Lappi: sairaanhoitajan vastaanotto samana päivänä, lääkärin vastaanotto 25 vrk
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Suun terveydenhuolto
Tavoite: Hoitotakuu toteutuu.
Toteutuminen:
Yhteydenotto: 2 min 26 sek.
Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä
Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy:
•
•
•

hammaslääkärin vastaanotolle: 29 vrk
suuhygienistin vastaanotolle: 63 vrk
Halssi (suu pyritään hoitamaan kerralla kuntoon): hammaslääkäri 2 vrk, suuhygienisti 17 vrk

Terveydenhuoltolaki 52 §
Tavoite: Hoitotakuu toteutuu.
Toteutuminen:
Poliklinikkapalvelut
•
•
•
•
•
•
•

Ihotautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2-3 kk
Kirurgian poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2-3kk
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2-3 kk
Lasten ja nuorten poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk
Naistentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk
Sisätautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2-4 kk
Maha-suolikanavan tähystykset: Odotusaika tähystykseen 4-5 kk

Sosiaalipalvelut
Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat
Toteutuminen:
Sosiaalihuoltolaki 36 §, Palvelutarpeen arviointi
Aikuis- ja perhetyö:

toteutunut 100%

Lastensuojelun palvelutakuu
Lastensuojelulaki 26 §: Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian
vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.
Toteutuminen: Vireilletulovaihe (max. 7 arkipäivää), aj. 1.1.-31.7.2019= 99,5 %, aj. 1.1.-31.12.2019=100 %
Palvelutarpeen arviointi (max. 3kk), aj. 1.1.-31.7.2019 = 97%, aj. 1.1.-31.12.2019=97 %
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Laki toimeentulotuesta 14a, b, c ja e§
Toteutuminen: toteutunut 100 %, Aluehallintoviraston/THL seuranta huhtikuussa ja lokakuussa 2019

Vammaispalvelun palvelutakuu
Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.
Toteutuminen: toteutunut vuonna 2019 91,2 %.

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
päätöksen teosta. Iäkkäille henkilöille myönnettyjen sosiaalipalvelujen osalta palvelut on myönnetty
vanhuspalvelulain 18§:n mukaisesti.
Omaishoidon tuki
Keskimääräinen odotusaika omaishoidon tuen kotikäyntiin 6 vrk

Päiväkeskustoiminta
Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut
- odotusaika alle 3 kuukautta 24 asiakasta
- odotusaika yli 3 kuukautta 3 asiakasta
Kotihoito (kiireettömät palvelut)
- Myönnetyt tukipalvelut: ateria- ja kauppapalvelut 1-5 vrk, turvapuhelin 1-5 vrk
- Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti 1-5 vrk
- Kotiutustiimi 0-7 vrk
Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon hoidon ja palvelujen toteutumiseen keskimäärin:
hoiva 5-7 vrk ja sairaanhoitajan käynnit 0-5 vrk
Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika
- odotusaika alle 3 kuukautta 101 asiakasta
- odotusaika yli 3 kuukautta 0 asiakasta
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5. Sivistysvaliokunta
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Sivistystoimialan vuoden 2019 talousarvio toteutui 98,2 %. Sivistystoimiala alitti vuoden 2019
talousarvionsa toimintakatteen 1.358.492 eurolla. Toteutuma sisältää sisäisten erien alitusta yhteensä
677.759 euroa, joten toteutuma ilman sisäisiä oli 98,7 % eli 680.733 euroa alle talousarvion.
Huomioitavaa kokonaisuudessa on, että sisäisten erien käyttäytyminen aiheuttaa haastetta talouden
seurannalle.
Toimintatuottoja kertyi yhteensä 7.571.220 euroa, mikä on 556.872 euroa yli talousarvion
(toteutumaprosentti 107,9 %).
Toimintakuluja toteutui 83.016.485 € (99,0 %), eli talousarvion määräraha alittui 801.620 eurolla.
Toteutuma ilman sisäisiä 99,8 % (alitusta 123.861 €).
Toteutuma sisäiset poisluettuna oli 52.566.062 euroa eli 98,7 %, 680.733 euroa alle talousarvion. Alitus
muodostuu toimintatuottojen noin 567.000 euroa arvioitua suuremmasta toteutumasta (107,9 %) ja
toimintakulujen noin 124.000 euron alituksesta. Suurimmat talousarvion ylitykset toimintatuotoissa
kertyi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa (varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja
vieraskuntalaskutukset perusopetuksessa, joissa tuloja vastaan on myös menoja). Menojen alituksesta
(124.000 euroa) on ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden osuus noin 115.000 euroa).
Vuoden 2019 toteutuma oli noin 4,5 M€ suurempi kuin vuoden 2018 toteutuma. Toimintakulut olivat
vuoden 2019 tilinpäätöksessä 5,8 M€ edellisvuotta suuremmat ja toimintatuottoja kertyi 1,3 M€
edellisvuotta enemmän. Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen mm.
opiskeluhuollon kuraattorien siirtymisestä sosiaali- ja terveystoimialalta sivistystoimialalle (noin 400.000
€), Taidemuseon siirtymisestä sivistystoimialan alaisuuteen (90.000 €), opetusryhmien kasvusta,
ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden siirtymisestä sivistystoimialan talousarvioon, sisäisten erien
noin 3,2 M€ muutoksesta (v. 2019 22,9 M€, vuonna 2018 19,6 M€) sekä vuoden 2019
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palkankorotuksista. Toimintakulujen muutokset edellisvuoteen tiliryhmätasolla ovat seuraavat:
henkilöstökulut kasvoivat 2,9 M€ (+6, 8 %), palvelujen ostot lisäystä 395.000 euroa (+2,6 %), aineet,
tarvikkeet ja tavarat lisäystä 67.000 euroa (+3,0 %) ja vuokrat lisäystä noin 3 M€ (+22,7 %).
Toimintatuotoissa myyntituotot kasvoivat 412.000 euroa (+18,3 %), josta peruskoulujen
vieraskuntalaskutuksia 270.000 euroa, sekä tuet ja avustukset 687.000 euroa (+121,2 %), johtuen
ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden omarahoitusosuuden siirtymisestä sivistystoimialan
talouteen.
Palvelualue- ja -yksikkökohtaisesti talousarvio toteutui seuraavasti:
Talous ja hallinto –palvelualueen talousarvio toteutui 90,0 % eli 87.217 euroa alle talousarvion, josta
tuottojen (koulutuskorvaukset) ylitystä 17.034 euroa.
Varhaiskasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui 98,3 % eli 333.735 euroa alle talousarvion.
Toteutuma ilman sisäisiä oli 249.050 euroa alle talousarvion (98,4 %). Toimintatuottoja kertyi 234.418
euroa yli (113,0 %) talousarvion (josta asiakasmaksujen ylitystä noin 185.000 euroa). Toimintakulut
alittivat talousarvion 99.317 eurolla (99,5 %). Toimintakulujen toteutuma ilman sisäisiä oli 99,9 % eli
14.632 euroa alle talousarvion.
Varhaiskasvatuksen Päiväkoti, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus -palveluyksikön toimintakuluja
on lisännyt alle 3-vuotiaitten kasvava osuus hoidossa sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden
rajauksen poistumisesta johtuva ryhmien lisäys. Tähän nähden palveluyksikön talous on pysynyt hyvin
talousarviossa, ylitys vain 17.248 euroa (100,1 %). Vuoden alkupuolella oli lapsia hoidossa noin 50 lasta
enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Kasvu tapahtui alle 3-vuotiaiden lasten määrässä.
Loppuvuodesta hoidossa olevien lasten määrä on hieman pienentynyt, mutta alle 3-vuotiaiden osuus
hoidossa olevista on kasvanut. Palveluyksikön toimintakulut ylittyivät 251.666 eurolla (101,4 %) ja tuloja
kertyi 234.418 euroa yli talousarvion (113 %). Palveluyksikön tulojen osuus menoista on noin 11 %.
Lastenhoidon tuet ja palveluseteli –palveluyksikön osalta talousarvio toteutui 90,0 % eli 350.983 euroa
alle talousarvion. Kotihoidon tuki (sisältäen joustavan ja osittaisen hoitorahan) toteutui 230.000 euroa
alle arvioidun, yksityisen hoidon tuki jäi 25.000 euroa alle ja palvelusetelimenot noin 96.000 euroa alle
talousarvion. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä (kuukausittainen keskiarvo) väheni 61 lapsella
(vuonna 2018 lapsia oli 433 ja vuonna 2019 keskimäärin 372 lasta kuukausittain).
Opetus- ja nuorisopalvelut palvelualueen talousarvio toteutui 98,5 % eli 605.313 euroa alle talousarvion,
josta sisäisten vuokra- ym. kulujen osuus 521.173 euroa. Toteutuma ilman sisäisiä oli 99,7 % eli 84.140
euroa alle talousarvion. Toimintatuottoja kertyi 420.018 euroa yli talousarvion (120,2 %), josta
peruskoulut palveluyksikön vieraskuntalaskutuksia noin 293.000 euroa (joita vastaan myös menoja) ja
koululaisten iltapäivätoiminnan tuloja 136.000 euroa (iltapäivätoiminnan talousarvio virheellinen tulomenotasolla). Toimintakulut toteutuivat 99,6 % eli 185.295 euroa alle talousarvion (sisäisten alitus
521.173 euroa) ja toimintakulujen ylitys ilman sisäisiä 335.877 euroa (101,2 %).
Toteutumat ilman sisäisten erien 521.173 euron alitusta olivat palveluyksiköittäin seuraavat: peruskoulut
ylitys 8.357 euroa (100 %), koululaisten iltapäivä- ja lomatoiminta alitus 18.676 euroa (98,0 %),
opiskeluhuolto ylitys 18.011 euroa (102,3 %) ja nuorisopalvelut alitus 91.833 euroa (88,6 %).
Peruskoulujen palveluyksikön ylitys oli pieni, kun otetaan huomioon tilinpäätösvuoden ylimääräiset
kustannukset koulujen muuttoihin liittyen. Peruskoulujen ryhmälisäyksiin saatiin kaupunginhallituksen
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käyttövarausmäärärahoista 25.000 euron määräraha. Opiskeluhuollossa ei saatu täytettyä
koulupsykologien vakansseja vaan koulupsykologipalveluja jouduttiin järjestämään kalliimpien
ostopalvelujen kautta. Nuorisopalveluissa henkilöstömenot alittuivat johtuen täyttämättömistä
vakansseista.
Kulttuuri ja liikunta –palvelualueen talousarvio toteutui 97,4 % eli 227.318 euroa alle talousarvion.
Toteutuma ilman sisäisiä oli 82.456 euroa alle talousarvion (98,4 %). Toimintatuottoja kertyi 8.319 euroa
yli talousarvion (100,6 %). Toimintakulut toteutuivat 219.000 euroa alle talousarvion (97,8 %),
toimintakulujen toteutuma ilman sisäisiä 74.138 euroa alle talousarvion (98,9 %).
Toteutumat ilman sisäisten erien 144.862 euron alitusta olivat palveluyksiköittäin seuraavat:
kulttuuri- ja museopalvelut alitus 120.707 euroa (94,4 %), kirjastopalvelut alitus 34.872 euroa (97,9 %) ja
liikuntapalvelut ylitys 73.122 euroa (105,6 %). Liikuntapalvelujen ylitys ja vastaavasti kulttuuri- ja
museopalvelujen alitus johtuu palvelualueen sisäisestä talousarviovirheestä. Liikuntapalvelujen
toimintatuotot toteutuivat 42.366 euroa yli talousarvion (104,2 %), mutta menot ylittyivät 115.488 euroa
yli talousarvion (105 %).
Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto palvelualueen talousarvion toteutui 97,3 % eli 187.090 euroa alle
talousarvion. Toteutuma ilman sisäisiä oli 260.051 euroa alle talousarvion (95 %).
Toimintatuottoja kertyi 74.206 euroa yli talousarvion (111,1 %), josta lukion osuutta noin 31.000 euroa
(valtionavustus Suomi toisena kielenä -opetukseen sekä opiskelijoilta kerätyt kurssi- ja
materiaalikustannukset), kansalaisopiston myyntituottoja noin 21.000 euroa ja musiikkiopiston
hankeavustuksia 8.000 euroa sekä maksu-, myynti- ja vuokratuottoja noin 13.000 euroa.
Toimintakulut toteutuivat 98,5 % eli 112.884 euroa alle talousarvion, toimintakulujen alitus ilman sisäisiä
eriä 185.845 euroa (96,8 %). Kansalaisopiston sisäiset vuokrat ylittivät talousarvion noin 100.000 eurolla.
Kansalaisopiston taloutta rasittivat myös muut muuttoihin liittyvät kustannukset, joihin saatiin
kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista 15.000 euron määräraha.
Toteutumat ilman sisäisten erien 72.960 euron ylitystä olivat palveluyksiköittäin seuraavat:
Lukio 149.257 euroa alle talousarvion (87,9 %), kansalaisopisto 1.034 euroa yli talousarvion (100,1 %) ja
musiikkiopisto 111.827 euroa alle talousarvion (87,9 %).
Sivistys projektit eli ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet palveluyksikön talousarvio toteutui kulujen
osalta 88,7 % ja tuottojen osalta 80,6 %. Toimintakulut olivat yhteensä 899.063 euroa ja toimintatulot
yhteensä 816.881 euroa. Toimintatuotot koostuvat ulkopuolisesta rahoituksesta (avustuksista) 658.769
euroa, kaupunginhallituksen omarahoitusosuudesta (kp 1080) 156.187 euroa sekä maksutuotoista 1.925
euroa. Sivistystoimialan katettavaksi omarahoitusosuudeksi jäi 82.182 euroa. Omarahoitusosuus oli
yhteensä 238.369 euroa eli 26,5 %.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT
-
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ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Merkittävänä vaikuttuvana tekijänä tulevaisuudessa ovat voimakkaasti pienentyvät ikäluokat ja
palvelurakenteen sopeuttaminen niihin. Ensivaiheessa vaikutukset näkyvät, joskin lievempänä,
varhaiskasvatuksessa mutta siirtyvät nopeasti alakouluihin. Samanaikaisesti perusopetuksessa on vielä
sisällä isoja ikäluokkia, jonka johdosta yläkoulut kasvavat. Eli palvelurakenteita tulee supistaa toisaalla ja
kasvattaa toisaalla.
Merkittävänä jo olemassa olevana, mutta edelleen kasvavana haasteena on erityislasten / oppilaiden
määrän kasvu sekä varhaiskasvatuksen, että perusopetuksen piirissä.
Varhaiskasvatuksen kentällä on meneillään muutoksia ja keskusteluja jotka toteutuessaan vaikuttavat
niin budjetti kuin palvelurakenteisiin. Varhaiskasvatuksen kentällä valtakunnallisesti käydään keskustelua
5-vuotiaiden ilmaisesta ”esiopetuksesta”, joka toteutuessaan vaikuttaisi palvelurakenteeseen että
tulokehitykseen edelleen alentavasti.
Hallitusohjelmaan kirjattu 18-vuotiaiden oppivelvollisuus on etenemässä lainsäädäntövaiheeseen ja tällä
hetkellä ennakkotiedot kertovat että uudistus astuisi voimaan portaittain elokuusta 2021 lähtien.
Toteutuessaan tämä tarkoittaa merkittävää käyttötalouden kasvua lukiokoulutuksen järjestämiseen.
Tehdyt satsaukset liikunnanpalveluketjuihin tuottavat nyt näkyvää tulosta ja niihen tulee jatkossakin
satsasta. Ne lisääävät kuntalaisten hyvinvointia ja vähentävät terveysmenojen kasvua.
Tulevaisuuden osalta keskiössä sivistystoimialalla ovat tulevat suuret investoinnit koskien niin
koulukiinteistöjä, varhaiskasvatuksen kuin liikuntakiinteistöjä. Kiinteistöratkaisujen kautta päästään
valmistelemaan ja tarkastelemaan palvelurakennetta uudella tavalla.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti
1. SÄÄNNNÖSTEN, 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
oikaisuvaatimukset on ratkaistu kaupungin eduksi.
Hankintapäätöksiin tai vakituisten työpaikkojen täyttämiseen liittyvät oikaisuvaatimukset on ratkaistu
kaupungin eduksi eikä niistä ole tehty jatkovalituksia.

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Tavoitteet pääsääntöisesti toteutuneet.
Talousarviossa pysytty kiitettävästi huomioiden sivistystoimialan poikkeuksellinen palvelurakenteiden
muutosten vuosi, jossa useita yksiköitä on suljettu ja uusia avattu.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 3
Kirjallinen arviointi:
Syksyn 2019 lakkojen johdosta kouluille ja päiväkodeille ei kyetty turvaamaan ateriapalveluja, joka johti
lainvastaiseen tilanteeseen.
Kiinteistöjen heikko kunto; henkilöstön terveys, irtaimiston hävikki
Henkilöstön saatavuusongelmat ja/tai kilpailukyky palkkauksessa; koulupsykologit, varhaiskasvatuksen
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. Asiasta on tehty Aluehallintoviraston vaatima toiminnan
keskeytymisilmoitus sekä esitetty valtionosuuden siirtämistä tulevalle kouluhankkeelle.
Aluehallintovirasto ei ole tehnyt asiasta vielä päätöstä.

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.
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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 noudattaen
kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja toimialan sitä täydentäviä ohjeistuksia. Käytännössä tämä
tapahtuu mm. tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla jakamisella, työ- ja menetelmäkuvauksilla,
rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, raportointivelvoitteiden asettamisella yms. keinoin.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Syksyn 2019 lakkojen johdosta kouluille ja päiväkodeille ei kyetty turvaamaan ateriapalveluja, joka johti
lainvastaiseen tilanteeseen. Asiasta on kanneltu Aluehallintovirastolle, joka ei ole vielä antanut asiassa
ratkaisua.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019
Palveluseteli: sääntökirjan mukaiset palvelusetelit yksityisille päiväkodeille.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille (Kelan
kautta).
Esiopetuspaikkojen osto yksityisiltä päiväkodeilta.
Taidelaitosten avustukset; Merimuseo ja Kaupunginteatteri

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA
Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
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TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Sivistystoimialan investointimäärärahat toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.
Nanun kalusteisiin oli vuodelle 2018 yhteensä 400.000 euron määräraha, josta ehdittiin käyttää vuoden
2018 aikana 37,8 % eli 151.182 euroa. Käyttämättä jäi 248.818 euroa. Toimitusten viivästymisen vuoksi
211.009 euron hankinnat ovat kirjautuneet vuoden 2019 menoksi. Nanun kalustemenot saadaan
katetuksi sivistystoimialan kokonaisinvestointimäärärahoista, samoin kuin Raumanmeren peruskoulun ja
kirjaston hankintojen ylitykset.

Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti, mutta vuosi
2019 oli kokonaisuutena raskas ja poikkeuksellinen isojen rakennemuutosten sekä laajan VVR (Vahva ja
vakaa – talousohjelma) osalta.
Organisaatio- ja palvelurakenteisiin liittyviä valmisteluja ja toimeenpanoja sivistystoimialla on ollut
paljon, ja ne ovat edenneet suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutokset on viety
täytäntöön vuoden 2019 osalta, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen on poistettu 1.8.2019
alkaen valtuuston päätöksen mukaisesti, uusi Papinpellon päiväkoti ja Pohjoiskehän koulu ovat
valmistuneet ja on otettu käyttöön onnistuneesti elokuussa 2019. Syvärauman ja Merirauman koulujen
toiminta on lakkautettu ja yksi sarja Pyynpäästä siirretty Pohjoiskehän kouluun. Museoiden uudelleen
organisointi on saatettu loppuun ja uusi museo- ja kulttuuriorganisaatio on käynnistynyt 1.1.2019 kuten
myös uusi opiskeluhuollon yksikkö. Opistotalossa järjestetty kansalaisopiston toiminta on hajautettu
useaan tilaan ympäri kaupunkia, iltakurssien pääpaikkana toimii lukion tilat. Kaikkiaan lukuisten
kiinteistöjen lakkautuksen ja niiden tyhjentäminen, muutot ja uusien yksiköiden avaaminen ja
kalustaminen on ollut koulu- kansalaisopiston ja varhaiskasvatustoimijoille iso ponnistus. Nanu ja
Nortamo toimivat väistötiloissa, mutta käsityö- ja kotitalousluokkien väistöparakin valmistumisen
aikataulu ei pitänyt ja se aiheutti isoja haasteita koulutyöhön syyslukukauden 2019 alussa. Kaiken
kaikkiaan sivistystoimiala luopui tai toiminta muuttui toiseksi 12 alla listatussa kohteessa ja otti
käyttöönsä kaksi uutta kohdetta Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon päiväkodin .
• Syvärauman koulu (luopuminen kesäkuun 19)
• Merirauman koulu, (luopuminen kesäkuun 19)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuutti, (kesäkuun lopussa 19)
Salosen torppa, (kesäkuun lopussa 19)
Heinon talo (Vähä-Kuko), (kesäkuun lopussa 19)
Sininen koulu, (kesäkuun lopussa 19)
Kuovi (varhaiskasvatuksen osalta), kesäkuun lopussa 19
Meriristi (vuokratila), kesäkuun 1. viikon loppuun
Taikatakki (vuokratila), kesäkuun lopussa 19
Meritähti (vuokratila), kesäkuun lopussa 19
Naulan väistötila, koulujen päättyessä, kesäkuun puoliväli peruskoulun osalta ja kansalaisopiston
muutto tiloihin
Lyseo (Kansalaisopisto), tyhjänä heinäkuun lopussa 19

Karin kampukseen liittyvät valmistelut ovat edenneet pääosin suunnitellusti, mutta syksyllä tehty
hankekokonaisuuden karsintakierros aiheuttaa hankkeen aikatauluun viivästymisen ja Kampus on
valmistumassa käyttöön elokuussa 2023.
Rauman museon ja Rauman Taidemuseon kokoelmapoliittiset ohjelmat on laadittu ja hyväksytty
sivistysvaliokunnassa. Lasten liikuttamiseen on panostettu ja liikunnanpalveluketju on toiminnassa,
harrastuspassi Färmi on laajennettu koskemaan myös Freinet- ja Normaalikoulun oppilaita. Liikkuva
nuorisotila Kuovibiili – otettiin käyttöön toukokuussa.
Sähköisistä palveluista Vardan (varhaiskasvatuksen tietovaranto) ensimmäiset osiot toimipaikkojen ja
lasten tietojen osalta otettiin käyttöön huhtikuussa ja laajeni syyskuussa koskettavaan huoltaja- ja
maksutietoja. Sähköiset varhaiskasvatuspäätökset on otettu käyttöön suunnitellusti.
Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide

Tuetaan henkilöstön osaamista
1. Koulutuspäivät / osallistujamäärät/
ja ammatillista kehittymistä,
itsearviointi
koulutussuunnitelman
mukaisesti.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Sivistystoimialalla osallistuttu raportointijaksolla yhteensä 1036 laskennalliseen koulutuspäivään (koulutukseen
osallistumisen tunnit laskettu yhteen ja jaettu 7 tunnilla):
• Talous ja hallinto 76
• Varhaiskasvatus 1086
• Opetus ja nuoriso 825
• Kulttuuri ja liikunta 147
• Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto 301

Osaava henkilöstö

1.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
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Vahva talous

1.

Talouden jatkuva seuranta ja
nopea reagointi.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

1.

Raportit, ennusteet,
tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin
kehittäminen.

1. jatkuvaa talouden seurantaa sekä lapsi-, oppilas-, opiskelija- ja käyttäjäennusteiden seurantaa

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

1.

Varhaiskasvatuksen
palveluverkkouudistuksen
täytäntöönpano
2. Vuoropäiväkodin valmistuminen
3. Varhaiskasvatuksen
toimintakulttuurin ja
oppiympäristöjen kehittäminen,
sekä johtajuuden vahvistaminen
4. Varhaiskasvatussuunnitelman
päivitys
5. Käynnistetään 1.1.2019
opiskeluhuollon palveluyksikkö ja
osallistutaan maakunnalliseen
yhteistyömallin valmisteluun
6. Perusopetuksenopetussuunnitelman
päivittäminen (oppiainesisällöt,
opiskeluhuollon suunnitelma,
kulttuurikasvatussuunnitelman ja
tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelman
päivittäminen)
7. Otetaan käyttöön Pohjoiskehän
koulu, Syvärauman ja Merirauman
toiminta lakkaa. Koululaisten
iltapäivätoimintapaikoista loppuu
Kuovi, Meriristi ja Merirauma
elokuusta 2019 alkaen.
8. Käynnistetään 1.1.2019 uusi
kulttuuri- ja museo-organisaatio
9. Laaditaan Museolle
kokoelmapoliittinen ohjelma
10. Liikunnan palveluketjun
kehittäminen yhteistyössä sosiaalija terveystoimen kanssa
11. Musiikkiopiston toimintakulttuurin
kehittäminen
Kaupunginvaltuusto:
12. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajaamisen poisto 1.8.2019 alkaen.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1. Palveluverkkouudistus saatettu
käytäntöön vuoden 2019 osalta
2. Uusi vuoropäiväkoti toiminnassa
1.8.2019
3. ”Oppimisen iloa, leikin riemua ja
vahvaa johtamista” –
hankesuunnitelman mukaisesti
4. 1.8.2019 voimassa
5. Yksikön toiminnan
vakiinnuttaminen ja
lakisääteisten palvelujen
toteutuminen määräajassa
6. Päivitettyjen opetussuunnitelmasisältöjen ja opiskeluhuollon
suunnitelmien käyttöönotto
1.8.2019.
7. Pohjoiskehän koulu toiminnassa
1.8.2019
8. Toiminnan vakiinnuttaminen ja
edelleen kehittäminen
9. valmis vuoden 2019 aikana
10. Rauman liikunnan palveluketju
kuvattu ja toiminta käynnissä
11. Hanke: ICT-taitojen ja viestinnän
kehittäminen  koulutukset

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Pohjoiskehän koulu valmistui elokuussa 2019 ja siellä esiopetus käynnistyi suunnitellusti. Normaalikoulun
yhteydessä olevan esiopetusryhmä Taikatakin, Otan- ja Uudenlahden päiväkodin esiopetustoiminta siirtyi
Pohjoiskehän koululle sekä Salosen torpalla toiminut integroitu erityisryhmä. Nuutin ryhmäperhepäivähoito, Sininen
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koulun esiopetus, Sampaanalan metsäeskaritoiminta ja Otan päiväkodin yhteydessä toimiva Meritähti –ryhmä
(pidennetty aukioloaika) päättyi 31.7.2019
2. Papinpellon vuoropäiväkoti avautui suunnitellusti elokuussa 2019. Vuorohoito siirtyi kokonaisuudessaan uuteen
yksikköön ja Polarin (Rinkeli) päiväkoti jatkaa tavallisena päiväkotina, tarjoten tarvittaessa pidennettyä aukioloaikaa
arkipäivisin klo 19 saakka.
3. Hankkeen aluksi tehtiin kartoitus, jonka pohjalta on lähdetty kehittämään päiväkotien oppimisympäristöjä.
Suurimmat muutokset ovat kohdistuneet Tenavakallion päiväkodin sisätiloihin ja Polarin päiväkodin pihaan. Muihin
varhaiskasvatuksen yksiköihin on hankittu mm. tilanjakajia oppimisympäristön muokkaamisen mahdollistamiseksi
(esim. rauhalliset pienleikkitilat). Lisäksi hankittiin iPadeja varhaiskasvatuksen ryhmiin ja käynnistettiin
digitutortoiminta vahvistamaan varhaiskasvatushenkilöstön digiosaamista.
Johtajuutta on vahvistettu mm. sisällöllisillä koulutuksilla ja vuosikellon käyttöönotolla.
4. Varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä on erityisesti huomioitu paikallisen varhaiskasvatustoiminnan
määritteleminen, ohjaus ja tukeminen. Tästä syystä toimintaa ohjaavassa asiakirjassa on tarkennettu
perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen sisältöjä. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön
varhaiskasvatuksen yksiköissä 1.8.2019 alkaen.
5. Yksikön toiminta toteutunut suunnitelman mukaan. Koulupsykologien saaminen sijaisuuksiin psykologien
saatavuuden takia ei toteutunut – ostopalvelun käyttäminen.
6. Käsityön, ruotsin kielen, musiikin ja yhteiskuntaopin oppisisällöt päivitetty, sivistysvaliokunta on hyväksynyt uuden
tuntijaon perusopetukseen 1.8.19 alkaen, opiskeluhuollon suunnitelma on päivitetty syyslukukaudella 2019.
Kulttuurikasvatussuunnitelma päivitetty syksyllä 2019.
7. Pohjoiskehän koulun toiminnan käynnistäminen toteutui suunnitellussa aikataulussa, Syvärauman ja Merirauman
koulujen toiminta päättyi 31.7.19. Meriristissä, Merirauman koulussa sekä Kuovin nuorisotalolla päättyi koululaisten
iltapäivätoiminta elokuussa 2019. Pohjoiskehän koulun lapsille tarjottiin iltapäiväkerhopaikka Pohjoiskehän koulussa
(kolme erillistä ryhmää) ja Pyynpään alueella lapset hoidettiin Pyynpään koulun iltapäiväkerhossa.
8. Uusi kulttuuri- ja museo-organisaatio käynnistynyt 1.1.2019 ja Rauman taidemuseon säätiö on lakkautettu. Uuden
toimintayksikön henkilöstön yhteistyötä ja toimintaa on kehitetty ja työ jatkuu pitkäjänteisenä prosessina usean
vuoden ajan. Taidemuseolle on laadittu uudet verkkosivut Rauman kaupungin visuaalisella ilmeellä. Taidemuseo on
ottanut käyttöön Rauman kaupungin tietojärjestelmät ja ohjelmistot.
9. Rauman museon ja Rauman Taidemuseon kokoelmapoliittiset ohjelmat on laadittu ja hyväksytty sivistysvaliokunnan
kesäkuun kokouksessa
10. Liikunnan palveluketjun toiminta on käytössä. Raumalla terveystoimesta ohjautuu sekä lapsia että aikuisia liikunnan
palveluketjun kautta kaupungin järjestämiin maksuttomiin liikuntaryhmiin. Toiminta on suunnitelmallista ja jatkuvaa.
Palveluketjun toiminnan kuvauksia on laadittu, yhteenveto tehtiin syksyn 2019 aikana. Liikuntapalvelut ovat olleet
aktiivisesti mukana Satakunnan Hyte-verkostossa.
11. Vuoden aikana on järjestetty 13 henkilöstön ICT-perustaitoja vahvistavaa koulutustilaisuutta sekä laadittu
musiikkiopisto-opintoja kuvaava Soittajan polku
12. Subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaamisen poisto toteutettu varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen valtuuston
päätöksen mukaisesti.
Terveelliset ja turvalliset
kiinteistöt

1.

2.
3.

Turvallista ja terveellistä kasvu- ja
oppimisympäristöä ylläpidetään ja
parannetaan yhteistyössä muiden
toimialojen kanssa.
Tapahtumien ja asiakaspalvelun
yksintyöskentelyn turvallisuus
Kulttuuri- ja liikuntakohteiden
saavutettavuuden parantaminen

1.

2.
3.

Sivistystoimialan käytössä olevien
kiinteistöjen rakennus-, ja
korjaushankkeisiin
osallistuminen, Haiproilmoitusten
määrä
Turvallisuuskoulutukset ja
turvallisuussuunnitelmien
päivittäminen
Laaditaan
esteettömyyskartoituksia sekä
pitkän tähtäimen suunnitelma
hissien ja porraskiipijöiden
toteutuksesta
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

2.

3.

Nanun ja Hj. Nortamon koulujen käsityön ja kotitalouden väistötilat on otettu käyttöön, koulujen
terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset toteutuneet suunnitelman mukaan, perusopetuksen
turvallisuusryhmä kokoontunut ja turvallisuussuunnitelmien päivitys käynnistynyt, Haipro-ilmoituksien
tekeminen laajentunut ja sitä kautta tilanteisiin reagoitu ennakoiden ja nopeammin, Nuorten työpajan
toimintatilojen kunnostaminen käynnistynyt havaittujen ongelmien korjaamiseksi
Nuorispalvelun Young Street Racers –tapahtuma ja turvallisuussuunnitelma tehtiin yhteistyössä West Coast
Racing & Cruising Association –organisaation kanssa. Kulttuuri- ja museopalveluiden järjestämiin tapahtumiin
on laadittu tapahtumakohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Henkilöstöä on lähtenyt suorittamaan
oppisopimuksella turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoja. Yksintyöskentelyn turvallisuuskoulutus
toteutettiin museoiden avoinnapitohenkilökunnalle. Rauman taidemuseolle on laadittu talokohtainen
pelastussuunnitelma ja Rauma-salin sekä Posellin pelastussuunnitelmat on päivitetty.
Marelaan ja Vanhalle Raatihuoneelle toteutettiin esteettömyyskartoitukset. Hissien ja porraskiipijöiden
pitkäntähtäimen suunnitelma on vielä laatimatta. Pyytjärven kuntoradan valaistus uusittiin. Rauman
kesäteatterin paikoitusalue asfaltoitiin, jolloin saatiin myös inva-pysäköinti hoidettua asianmukaisesti.
Katsomon lohkot muutettiin siten, että saatiin kolme nousua katsomoon, joissa kaikissa on kaiteet (aiemmin
vain yksi käytävä ylös). Myös alimpien portaiden askelkorkeutta madallettiin.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

1.

2.

3.
4.
5.

Edistetään
maahanmuuttajaoppilaiden
integraatiota varhaiskasvatuksessa,
perusopetuksessa ja lukiossa sekä
kansalaisopistossa
Aikuisten perusopetuksen
järjestämismahdollisuuksien
selvittäminen kansalaisopistossa
Edistetään jalkautuvan nuorisotyön
toimintamallin käyttöönottoa
Aikuisten digitaitojen ja heikkojen
perustaitojen vahvistaminen
Vähän liikkuvien lasten
liikuttaminen ja jokaisella lapsella
harrastus

1.

2.
3.
4.

5.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Maahanmuuttajalasten ja –
nuorten palvelujen kartoitus,
palvelupolkujen selkeyttäminen,
varhaiskasvatuksen suomi
toisena –kielenä opetuksen hanke, luva (lukion valmistava) –
koulutus
Selvityksen tekeminen ja
mahdollisen toiminnan
käynnistäminen
Toimintamalli käytössä
Kansalaisopisto järjestää
Kansalaisen digitaidot -kursseja ja
Digitaidot haltuun -pajoja
kaikenikäisille henkilöille, joilla on
heikot perustaidot sekä puutteita
monilukutaidossa tai
digitaidoissa.
Kouluilla järjestettävät
liikuntakerhot ja kerhojen määrä

1. Luanikast gotoutumist –hankkeen kautta vahvistettu erityisesti varhaiskasvatuksen S2-opetusta, henkilöstöä
koulutettu kielitietoiseen opetukseen. Hanketyöntekijä toimii lukuvuonna 2019-2020 varhaiskasvatuksen
konsultoivana S2-opettajana. Opas radikalisoitumisen havaitsemiseen tehty. Palvelupolkujen kartoitus ei toteutunut
keväällä 19. Lasten ja nuorten maahanmuuton työryhmässä on seurattu monialaisesti maahanmuuttajalasten ja –
nuorten palvelujen tilannetta. Kansalaisopisto järjesti vuoden aikana suomen kielen opetusta 391 oppituntia,
opetukseen osallistui 278 opiskelijaa. Samoin järjestettiin luku- ja kirjoitustaidon opetusta 17 opiskelijalla yhteensä 204
oppituntia. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet – hankkeen kautta on perusopetuksessa pilotoitu
elokuusta 2019 lähtien maahanmuuttokuraattorin palveluita. Maahanmuuttokuraattori perehdyttää uusia
maahanmuuttajaoppilaita ja heidän perheitään kouluihin, toimii koulupuolen linkkinä heidän palveluverkostoissaan ja
toimii monipuolisena sosiaalisena tukena maahanmuuttajaoppilaille. Hankkeen aikana kartoitetaan tarvetta ja
toimenkuvaa ko. tehtävälle. Hankerahoitusta on toistaiseksi tiedossa lukuvuodeksi 2019-2020. Luva (lukion valmistava)
-koulutus jatkui Rauman Lyseon lukiossa edellisvuosien tapaan.
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2.Aikuisten perusopetuksen järjestämisestä laadittu selvitys on käsitelty sivistysvaliokunnassa. Tällä hetkellä tätä
opetusta ei olla aloittamassa.
3.Liikkuva nuorisotila KuoviBiilin toiminta aloitettiin toukokuun lopussa ja jatkettiin läpi kesän. Mustan pitsin yönä
jalkauduttiin nuorten keskuuteen. Valmius nopeasti järjestäytyvälle jalkautuvalle nuorisotyölle saadaan toteutettua
yhteistyöverkoston kanssa.
4.Kansalaisopisto on mukana kahdessa kuntalaisten digitaitojen parantamiseen tähtäävässä hankkeessa. Hankkeiden
puitteissa on järjestetty koulutettujen vertaisohjaajien avulla kaikille avoimia ohjaustilaisuuksia pääkirjastossa sekä
luentoja ja tietoiskuja olemassa oleville ryhmille. Näissä on ollut yhteensä 311 osallistujaa.
5. Iltapäivätoiminnassa Liikkis-passitoiminta jatkuu ja uusia seuroja saatu mukaan. Kaikki ryhmät tutustuivat 10
urheilulajiin urheiluseurojen ohjauksessa. Keväällä ja syksyllä raumalaisia alakoululaisia liikutettiin liikuntakerhoissa
viikoittain 19 tuntia 12 eri alakoulussa. Lapsia osallistui liikuntakerhoihin viikossa n. 200. Haasteena liikuntakerhojen
sovittaminen koulujen työjärjestyksiin sekä paikallisten liikuntaseurojen saaminen kerhotoiminnan järjestäjiksi.
Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat lapset ja nuoret ohjautuvat terveydenhuollosta kaupungin
liikuntaneuvojalle.
Alueiden tasapainoisuus ja
1. Tarjotaan jatkossakin
1. Iltapäivätoimintaan osallistuneimonipuoliset
iltapäivätoiminnan palveluja koko
den toimipaikkojen ja lasten
asumismahdollisuudet
kaupungin alueella
määrä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

Iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien koulujen yhteydessä. Rauman normaalikoulun ip-kerho Leppiksessä
sekä Lapin 4H-yhdistyksen iltapäiväkerhossa 2.luokan oppilaita jäi syksyllä ilman iltapäivätoimintapaikkaa.
Muissa toimipaikoissa pystyttiin järjestämään iltapäiväkerhopaikka kaikille toimintapaikkaa hakeneille lapsille.
Iltapäivätoimintaa haki 519 lasta.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Koulutustarjonnan turvaaminen
elinkeinoelämän tarpeisiin

1.

2.

3.

Tehdään aktiivista yhteistyötä
oppilaitosten, yrityselämän ja
työpajan välillä.
Toteutetaan yrittäjyyskasvatusta
kaikilla kasvatuksen ja opetuksen
tasoilla
Yhteistyö Turun yliopiston Rauman
yksikön Pikku-Norssi – päiväkoti
hankkeen kanssa

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1. Työ- ja harjoittelupaikkojen
määrä, työssäoppijoiden määrä
2. Yrittäjyyskasvatus:
• Yrittäjyyskurssien toteutuuminen perusopetuksessa
• Lukion Digiyouth -kurssilla
opiskelijat tutustuvat EUhankkeen avulla digitaaliseen
yrittäjyyteen perustettavien
start up yritysten kautta.”
• Lukiossa jatketaan
”Raumlaine ja meri” –hanketta. Hankkeessa kehitetään
yhteistyötä paikallisten koulutustoimijoiden, yritysten ja
muiden toimijoiden kanssa.
3. Yhteistyön vahvistuminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

2.

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille. Nuorisopalvelut on
syventänyt ja laajentanut oppilaitosyhteistyötä mm. nuorten ammatillisten tutkintojen osa näyttöjen
suorittamiseksi.
Yrittäjyyskurssit toteutuivat kaikissa yläkouluissa. Lukion tavoitteet toteutuivat.
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3.

Pikkunorssi hankkeen edetessä yhteistyö on ollut säännöllistä ja suunnittelua ohjaavaa. Yhteistyö jatkuu
tiiviinä. Lisäksi yhteistyössä Turun yliopiston Rauman kampuksen kanssa suunniteltiin varhaiskasvatuksen
ohjaavien opettajien täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on päivittää vuoden 2020 aikana kaikkien Rauman
yliopistokoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien tiedot, koskien varhaiskasvatuksen opettaja koulutuksen oppisisältöjä ja työssäoppimisen ohjaamisen tavoitteita ja käytäntöjä.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Liikenneyhteyksien
parantamiseen vaikuttaminen

1.

”Keskuspysäkeillä turvallisuutta
koulukuljetuksiin”-hanke

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1. Uudentyyppinen ns.
keskuspysäkkimalli käytössä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

Hanke ei toteutunut resurssipulan vuoksi.

Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

1.

2.

Varhaiskasvatustoimintaa ja
pedagogiikkaa ohjaava Rauman
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen oma
varhaiskasvatussuunnitelma
vahvistavat lasten ja vanhempien
osallisuutta toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lisätään lasten ja nuorten osallistumista heitä koskevaan päätöksentekoon. Otetaan käyttöön uusia
kuulemis- ja osallistumismalleja

1.

2.

Varhaiskasvatussuunnitelmat
tehdään jokaiselle lapselle
yhteistyössä vanhempien kanssa.
ja osallisuuden muodot kirjataan
yksikkökohtaisiin
työsuunnitelmiin.
Lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien määrä, dokumentoidut
kuulemistilaisuudet ja lausunnot

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Varhaiskasvatusryhmien toimintaa ohjaamaan on laadittu pedagoginen suunnitelma –lomake, ja se otettiin
käyttöön elokuussa 2019 kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lomakkeesta kerätään käyttökokemuksia
kuluvan toimintavuoden aikana ja sitä muokataan saadun palautteen perusteella. Pedagoginen suunnitelma
tulee jatkossa korvaamaan varhaiskasvatuksen työsuunnitelman. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
laaditaan edelleen yhteistyössä huoltajien kanssa.
2. Raumalla toimii nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti. Nuorisovaltuuston ja kaupunginhallituksen
ensimmäinen iltakoulu oli helmikuussa. Huhtikuussa järjestettiin Kuullaanko lapsia ja nuoria –tilaisuus.
Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto
Vardan käyttöönotto
2. Varhaiskasvatuksen sähköisten
palvelujen laajentaminen
3. Kulttuuri- ja liikuntatilojen
tilanvarausohjelman (Timmi)
toimintojen laajentaminen
4. Harrastuspassi ”Färmin” sisällön
laajentaminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

1.

5.
6.
7.
8.

Varda käytössä
Sähköiset hoitopaikkapäätökset
ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Käyttöön otetut uudet toiminnot
Laajentunut sisältö

Vardan (varhaiskasvatuksen tietovaranto) otettiin käyttöön toimipaikkojen ja lasten tietojen osalta
huhtikuussa 2019. Vardan käyttö laajenee 1.9 koskemaan huoltaja- ja maksutietoja. Raumalla em. tietojen
siirto on tehty 1.11.2019.
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2.
3.
4.

Sähköiset varhaiskasvatuspäätökset otettiin käyttöön suunnitellusti huhtikuussa 2019. Sähköinen lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma ei ole vielä käytössä.
Kurssi- ja ilmoittautumisohjelmiston käyttöönottoa suunniteltiin, mutta se ei soveltunut kaupungin tarpeisiin.
Ohjelmistotoimittaja on kehittänyt mobiiliversiota. Ohjelmisto toimii nyt myös mobiiliversiona.
Färmiä laajennetaan hallitusti käyttäjien toiveet huomioiden. Alkuvuonna ei otettu käyttöön merkittäviä
muutoksia. Syksyllä avattiin julkinen nettikysely, johon kaikki halukkaat saivat tarjota palveluita nuorisopassiin.
Kyselyn kautta palvelu laajeni kolmella uudella edulla. Kesällä panostettiin Färmin markkinointiin, joka lisäsi
merkittävästi palvelun käyttäjien määrää. Alkuvuonna Färmi otettiin käyttöön myös Freinetkoulun 6luokkalaisilla ja syksyllä 2019 mukaan tulivat myös normaalikoulun oppilaat.

Verkostojen hyödyntäminen

1.

Palvelualueiden aktiivinen toiminta
yhdyspintayhteistyössä-, hankkeissa
sekä verkostoyhteistyössä
paikallisesti, maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti

1.

Toiminta verkostoissa, hankkeissa
ja yhdyspinnoilla paikallisesti,
maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

Osallistuttiin Satakunnan LaPe-työhön (Lapset, nuoret, perheet), Lounais-Suomen nuorisotyön talo- ja
aluetyön kehittämistyöryhmä sekä kansainvälisyystiimi, Satakunnan nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön
työryhmiin. Tehtiin Liikkuva koulu -verkostotyötä Rauman normaalikoulun, Varsinais-Suomen ja
valtakunnallisen LiikU:n kanssa sekä hallinnoitiin satakuntalaista Jopo-hanketta (joustava perusopetus) ja
Verkostot voimavaraksi -hanketta Satakunnan osalta. Osallistuttiin valtakunnalliseen kulttuurin TEA-viisarin
mittariston laadintaan.
Varhaiskasvatuksen osalta on osallistuttu Satakunnan LaPe –työhön. Lisäksi on osallistuttu Länsi-Suomen
Loisto –verkoston ja Länsi-Suomen Aluehallintoviraston järjestämään toimintaan, jossa kehitetään
varhaiskasvatuksen sisällöllistä toimintaa. Valtakunnan tasolla on osallistuttu ajankohtaisia asioita
käsittelevään Kuntaliiton järjestämään varhaiskasvatusjohtajien foorumiin 4x/vuodessa.

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Raumasta tapahtumakaupunki

1.

Kulttuuri- ja museopalveluiden
vuosikello, tasaisesti tapahtumia
ympäri vuoden

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo
1. Vuosikellon käyttöönotto

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

Vuosikelloa on kehitetty edelleen ja se on otettu käyttöön kulttuuri- ja museopalveluille tiimikalenterina
(team). Kalenterin käyttöoikeudet ovat kaikilla kulttuuri- ja museopalveluiden työntekijöillä.

Maailmanperintökohde-statuksen
hyödyntäminen

1.

Panostetaan Sammallahdenmäen
tunnettavuuden kehittämiseen

1.

Kävijämäärä, opastusten ja
tapahtumien ja niihin
osallistuneiden määrä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1. Vuonna 2019 vietettiin Sammallahdenmäki 20 vuotta UNESCOn maailmanperintökohteena juhlavuotta.
Juhlavuoden kunniaksi kesän aikana järjestettiin yhteensä 9 erillistä tapahtumaa Sammallahdenmäellä, joihin
osallistui noin 500 ihmistä. Sammallahdenmäellä tehtiin tänä vuonna kävijäennätys, kävijöitä oli yhteensä noin
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11500, mikä on reilu 1000 kävijää enemmän kuin vuonna 2018. Kävijämääriä on mitattu elektronisilla
kävijälaskureilla vuodesta 2010. Sammallahdenmäki 20 vuotta teemalla oltiin mukana tammikuussa
Matkamessuilla Helsingissä, sekä SuomiAreena –tapahtumassa Porissa heinäkuussa, josta järjestettiin myös
opastettu bussiretki Sammallahdenmäelle. Sammallahdenmäellä oli kesäopas paikalla heinäkuussa ja opas veti
yhteensä 56 maksullista opastusta. Raumalta järjestettiin heinä- ja elokuussa Sammallahdenmäelle torstaisin
opastettu bussiretki, joihin osallistui heinä-elokuussa yhteensä 69 henkilöä. Sammallahdenmäki 20 vuotta
maailmanperintökohteena – juhlaseminaari järjestettiin 22.11.2019 Posellissa. Seminaarin ohjelma on
tallenteena Rauman kaupungin Youtube-kanavassa.
Rauman imagon kehittäminen

1.

Tehdään luonto- ja arkiliikunnan
olosuhteita tutuksi raumalaisille

1.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

Luontoliikuntatapahtumien
määrä ja uudet
luontoliikuntareitit

Uusia luontoliikuntareittejä ei ole tämän vuoden aikana tehty, vaan on panostettu vanhojen tunnetuksi
tekemiseen ja kunnossapitämiseen. Liikuntapalvelut on järjestänyt retkiä ryhmille Monna-Ooperin
luontopolulle ja tehnyt luontopolun laavua tutuksi. Luontoliikuntareittejä on markkinoitu liikuntapalveluiden
verkkosivuilla ja somekanavissa. Nuorille järjestettiin kolme maastopyöräilyretkeä, joiden tarkoituksena oli
tuoda tutuksi maastoreittejä. Ikäihmisille on “voimaa vanhuuteen” –ohjelman puitteissa järjestetty
yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa viisi luontoretkeä.

Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen

1.

2.

Laajennetaan kansainvälisyyskasvatusta kaikissa
palveluyksiköissä
Pilotoidaan perheystävällisen
työpaikan mallia opiskeluhuollon
palveluyksikössä

1.

Kansainvälisyyskasvatus:
• Perusopetuksen
kansainväliset hankkeet ja
niiden toteutuminen
• Lukion Finland-Alberta FinAl
2.0 hankkeen toteuttaminen
2. Toimintamalli käytössä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.
2.

Hj. Nortamon peruskoulun opettajia ja oppilaita on osallistunut kansainväliseen Erasmus-hankkeeseen. Lukion
hanke toteutunut suunnitellusti.
Toimenpiteet suunniteltu ja otetaan käyttöön syyslukukaudella 2019. Toimenpiteet on käynnistetty ja mallia
toteutetaan Kuntekon toimintamallin mukaisesti, jossa tavoitellaan hyvän elämän kuntatyöpaikan
kunniakirjaa. Opiskeluhuollon henkilöstön valitsemina toimenpiteinä on otettu käyttöön 1 pv/kk
etätyömahdollisuus ja 45min/vko työaikaista liikuntaa.

Toteutetaan rohkeasti uusia
ideoita

1.

Karin kampuksen suunnittelu, eriikäisten ja erilaisten toimijoiden
kohtaamispaikkana.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
1.

1.

Tilat suunnitellaan yhteiskäytön
näkökulmasta, monipuolinen ja
monenlainen oppiminen ja
toiminta.

Kampuksen suunnittelu on edennyt suunnitellusti ja tilat on suunniteltu yhteiskäytölle.

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

90

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 2019

Hankkeen nimi/sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Iloa liikkeellä Raumalla
Varhaiskasvattajien asenne lasten liikkumisesta ja liikkumisen mahdollistamista kohtaan on muuttunut
positiivisemmaksi. Yksikkökohtaisista koulutuksista saimme erityisen paljon hyvää palautetta jälkeenpäin.
Henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus oli kattava ja kasvatti heidän osaamistaan. Hankevuoden
aikana tuotettiin materiaalia esimiesten ja kasvattajien työn tueksi, jotta lasten fyysisen aktiivisuuden
lisääntymistä myös arvioitaisiin säännöllisesti. Hankevuoden aikana saatiin kaikki varhaiskasvatuksen
yksiköt mukaan Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmaan ja sitä käytetään jatkossa yhteisenä työvälineenä.
Hanke päättyi 31.3.2019 ja toteutui suunnitellusti.
Innovatiiviset oppimisympäristöt
Hanke alkoi syksyllä 2018. Hankkeen aluksi tehtiin kartoitus koskien yksiköiden oppimisympäristöjen
hyviä puolia, haasteita ja kehittämiskohteita. Kartoituksen perusteella valikoitui kaksi kohdetta (Polarin ja
Tenavakallion päiväkodit), joissa tehdään vähän isompaa oppimisympäristön muokkausta. Näitä
muutoksia suunniteltiin kevätkaudella yhdessä talotoimen ja vihertoimen kanssa. Muutokset toteutettiin
syksyllä 2019. Tenavakallion päiväkodin sisätiloja uudistettiin ja Polarin päiväkodissa muutoksen
kohteena oli piha-alue. Lisäksi monissa yksiköissä kaivattiin ratkaisuja, joilla lapsille järjestyisi “omaa,
rauhallista leikkitilaa”. Näihin yksiköihin hankittiin tilanjakajia ja siirrettäviä kalusteita, jotta
oppimisympäristöön voitaisiin järjestää pienryhmille rauhallista “omaa tilaa” leikeille tms. toiminnalle.
Hanke on mahdollistanut myös kahden digi-tutorin toiminnan aloittamisen. Kaksi varhaiskasvatuksen
omaa työntekijää on irrotettu keväällä kahdeksi viikoksi omasta tehtävästään kouluttamaan ja
ohjaamaan varhaiskasvatuksen ryhmien henkilöstöä uusien iPadien käytössä. Kokeilu sai hyvä
vastaanoton ja sitä oli tarkoitus jatkaa syksyllä, mikä ei valitettavasti toteutunut sijaispulasta johtuen.
Kokeilua jatketaan keväällä 2020. Hankkeen tiimoilta vierailtiin myös Uudessakaupungissa vastaavaan
hankkeeseen osallistuvissa päiväkodeissa. Yhteistyötä päätettiin jatkaa syksyllä uusikaupunkilaisten
vastavierailulla, mikä toteutuikin. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa ja siitä tuli OPH:lta myönteinen päätös.
Hankeen uusi päättymisajankohta on 30.6.2021.
Hankeen jatko toteutunee suunnitellusti.
Iloa liikkeellä Raumalla 2
Rauman varhaiskasvatuksen hankkeen tavoitteena on lisätä lasten päivittäistä fyysisen aktiivisuuden
määrää ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria toiminnallisemmaksi. Ensimmäisenä vuonna
painopiste oli henkilöstön osaamisen lisäämisessä ja toimintakulttuurin kehittämisessä (Iloa liikkeellä
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Raumalla – hanke). Toisena vuonna mukaan otetaan perheet/yhteistyötahot sekä tuetaan henkilöstön
hyvinvointia. Kolmantena vuonna saavutettuja tavoitteita ja toimintatapoja vahvistetaan. Hanke päättyy
31.12.2020.
Päätös toisen vuoden hankerahoituksesta tuli helmikuun lopulla. Keväällä henkilöstölle tarjottiin
mahdollisuutta kuntotestauksin ja syyskauden alkaessa koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle
järjestettiin hyvinvointiluento “Terve tasapaino” / Satu Lähteenkorva. Perheille on suunnitteilla
liikkumisen perhepassit ja vanhemmat kutsutaan syksyn aikana päiväkodeissa järjestettäviin
asiantuntijaluentoihin, aiheena lasten liikkumisen tärkeys. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
liikuntavälinekassit saivat ensimmäisenä vuonna hyvän vastaanoton ja kassit jatkavat kiertämistä
toisenakin hankevuonna. Työyhteisöjä on haastettu mukaan liikunnallisiin lajikokeiluihin ja tyhytoimintaan. Hanke edennyt suunnitelman mukaan.
Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen 2019 - 2020
Hanke alkoi elokuussa 2019. Hankkeen rahoituksella palkattiin neljä erityisavustajaa varhaiskasvatuksen
ryhmiin päiväkoteihin (Kaivopuisto, Kourujärvi, Onnela ja Myllytonttu). Tavoitteena on mahdollistaa
enemmän tukea tarvitsevien lasten osallistuminen ryhmämuotoiseen varhaiskasvatukseen ja tarjota
heille riittävästi tukea kasvuun ja oppimiseen.
Rauman OPS-koutsit – tutorkoulutusta ja –toimintaa opettajille (osat 1, 2 ja 3)
Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen perusopetuksessa. Hanke on
osa hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja
opetussuunnitelman jalkauttaminen. Hankkeen ensimmäinen, jatkoajalla ollut, osa saatiin päätökseen
joulukuussa 2019 suunnitellusti. Osakokonaisuuden kokonaiskustannukset olivat 79 210 euroa, josta
omarahoitusosuutta oli 18 810 euroa. Joulukuussa aloitettiin hankkeen toinen osa samalla
toimintamallilla ja suorana jatkona aiemmalle hankkeelle. Toiselle hankeosalle on myönnetty rahoitusta
41 831 euroa ja siihen käytetään omarahoitusta 10 521 euroa. Joulukuussa tuli myös päätös kolmannen
osan rahoituksesta (39 667 euroa avustusta ja 9917 euroa omarahoitusta). Kolmas rahoitus otetaan
arvion mukaan käyttöön elokuussa 2020, jolloin hankkeen toinen osa saadaan päätökseen. Kaikkien
hankeosien kuluista suurin osa kohdentuu tutoropettajien palkkakustannuksiin.

Liikkuva koulu 2018-2019
Avustusta käytettiin 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 olivat hankkeen perusajatuksena. Uutena asiana hankkeessa lähdettiin
kehittämään liikuntapolkua Rauman kouluille. Rahoitus käytettiin välineiden ja kalusteiden
hankkimiseen, liikuntapolun mahdollistavien kuljetusten hankkimiseen, ohjausryhmän toiminnan sekä
hankkeen suunnittelun palkkakustannuksiin sekä henkilöstön kouluttamiseen.
Hanke toteutui suunnitellusti ja päättyi 31.5.2019.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet (osat 1 ja 2)
Valtionavustus (avustus 233000€ ja omarahoitus 58516€) oli tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen
eriarvoistumisen torjuntaan. Hankkeen osan 1 rahoitus oli kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan,
Unjan, Lapin, Nanun, Raumanmeren, Hj. Nortamon ja Kourujärven kouluihin sekä Kourujärven
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esiopetukseen. Suurin osa kouluista käytti rahoituksen jakotunteihin ja kolmessa yksikössä rahoitusta
käytettiin myös ohjaajan/avustajan palkkaamiseen. Esiopetukseen palkattiin yksi erityisavustaja, joka
työskenteli keväällä 2019 ensin Nanun koulun yhteydessä olevassa esiopetusryhmässä ja siirtyi
maaliskuussa työskentelemään Kourujärven päiväkodin esiopetusryhmään. Hanke toteutui suunnitellusti
ja päättyi 31.7.2019.
Hankkeen 2. osa aloitettiin 1.8.19 (avustus 220000€ ja omarahoitus 55079€). Hanketta on toteutettu
samalla periaatteella kuin hankkeen 1. osaa. Hankkeen rahoitus on rahoittajan indikaattoreiden
perusteella kohdennettu Karin, Kortelan, Kourujärven, Nanun, Pohjoiskehän, Pyynpään, Unajan, Hj.
Nortamon ja Raumanmeren kouluille sekä Uudenlahden esiopetusyksikköön. Hankkeen varoin on katettu
suuri määrä jakotunteja sekä kolmen avustajan palkat (Nortamon ja Raumanmeren peruskoulut sekä
Uudenlahden esiopetus). Hanke jatkuu 31.7.2020 saakka.
Koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen 2018-2019
Avustuksella järjestettiin kerhotoimintaa kaikilla Rauman kouluilla syksystä 2018 lähtien. Painopisteenä
olivat kädentaitojen, draaman, vaikuttamiseen ja osallistumiseen kasvattavien, musiikin ja kielien
opiskelun kerhot. Avustuksella mahdollistettiin myös oppilaskunnan toimintaa.
Luanikast gotoutumist Raumal
Opetushallituksen myöntämä valtionavustus 85 223 euroa sekä 9777 euron omarahoitus on tarkoitettu
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseen.
Toiminta alkoi syyskuussa 2018 ja hanketta vetämään on palkattu projektikoordinaattori. Hän toimii
varhaiskasvatuksen konsultoivana S2-opettajana sekä koordinoi maahanmuuttajien kohtaamiseen
liittyvää koulutusta henkilöstölle sekä suunnittelee oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja
malleja perusopetuksessa. Rahoitus käytetään koordinaattorin palkkaan sekä koulutusten
järjestämiseen. Lukuvuonna 2019-2020 hankkeen toiminta on painottunut varhaiskasvatuksen puolelle.
Hanke etenee suunnitellusti ja jatkuu 31.7.2020 saakka.
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut 2019-2020
Hanke alkoi elokuussa 2019. Valtionavustus 97000 euroa sekä omarahoitus 5142 euroa myönnettiin esija perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin. Avustuksella
on palkattu opiskeluhuollon palveluyksikköön kaksi kiertävää työntekijää - maahanmuuttokuraattori ja
toimintaterapeutti. Avustusta käytetään myös opiskeluhuollon henkilöstön ammatilliseen
kouluttautumiseen sekä opettajien opiskeluhuollollisten valmiuksien kehittämiseen. Hanke on edennyt
suunnitellusti. Hanke jatkuu 15.6.2020 saakka.
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019
Hankeraha käytetään kokoanisuudessaan vuoden 2020 aikana.
Seuraavat sata vuotta
Hanketta on toteutettu käymällä useissa hiljattain valmistuneissa monitoimitaloissa. Tutustumismatkat
ovat suuntautuneet mm. Turkuun, Tampereelle, Valkeakoskelle, Ouluun, Vaasaan ja Järvenpäähän.
Matkoihin on osallistunut kansalaisopiston vakinainen henkilökunta erilaisin kokoonpanoin.
Tutustumiskohteista on saatu hyviä ideoita, tietoa huomioitavista asioista ja myös kuvauksia
epäonnistumisista. Näitä kaikkia voidaan hyödyntää Karin kampuksen suunnittelussa. Huhtikuussa
pidettiin vakinaiselle henkilökunnalle koulutus- ja suunnittelupäivä liittyen Karin kampukseen ja tuleviin
muutoksiin.
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Syyskaudella järjestettiin muutoksia käsittelevää ryhmätyönohjausta.
Hanke toteutui suunnitellusti.
Tasa-arvoista maahanmuuttajien liikuntaa Raumalla
Hankkeen käytännön toimijoina olivat raumalaiset liikuntaseurat, kaupungin liikuntapalveluiden
henkilökunta sekä vapaaehtoistoimijat. Toimintaa koordinoitiin kaupungin liikuntapalveluiden toimesta.
Hankkeen puitteissa olivat paikalliset liikuntaseurat käyneet esittelemässä eri liikuntalajeja. Tiedotettiin
erilaisista liikuntatapahtumista ja järjestettiin niihin kuljetukset, jaettiin ilmaislippuja omatoimisiin
liikunnallisiin Iirolandia – tapahtumiin, naisten jumppatapahtumiin, järjestettiin kuljetukset ja lapsiparkki.
Lisäksi ala-asteikäiset ja nuoret lapset ovat osallistuneet kerhotoimintaan, joita on subventoitu.
Maahanmuuton liikunnan ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Hankkeen
kustannuksia olivat; ohjaajien palkkiot, tapahtumien järjestämiskustannukset, kuljetuskustannukset eri
tapahtumiin, liikuntavälineiden hankinta ja harraskustannusten subventiot.
Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke päättyi vuoden lopussa.
Etsivä nuorisotyö 2018 - 2019
Etsivän nuorisotyön hankerahoitus kohdistuu kokonaisuudessaan palkkauskustannuksiin. Sitä
myönnettiin edelleen kolmelle etsivälle nuorisotyöntekijälle. Valtionavustus (AVI) kattaa n. 60 %
hankkeen menoista. Etsivää nuorisotyötä on tehty hankerahoituksella vuodesta 2010. 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 yksilöllisestä
palveluohjauksesta ja tiiviistä verkostoyhteistyöstä erilaisten ryhmätoimintojen järjestämiseen.
Etsivän nuorisotyö osallistuu Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkostoon sekä tuo suunnitelmallisesti
tietoa nuorten elinoloista ja palveluntarpeista verkostoon. Nuorten tarpeista toteutettiin ryhmä- ja
vertaistukitoimintaa. Nuorten tarpeista nousi myös etsivien lisäkouluttautumisen tarve, viime vuoden
aikana kouluttauduttiin nuorten seksuaalisuuden ja neuropsykiatristen nuorten kohtaamiseen.
Verkostot voimavaraksi
Vuonna 2019 pidettiin Satakunnan nuorisotyön kehittämisverkostoja nuoriso-ohjaajille ja nuorisotoimien
vastuuhenkilöille sekä yhteistyössä Varsinais-Suomen koordinaattorin kanssa koko Lounais-Suomen
alueen yhteisiä verkostoja. Lounais-Suomen alueella toimii Nuorisotila- ja aluetyön kehittämistyöryhmä
sekä Kansainvälisen nuorisotyön kehittämistyöryhmä.
Lounais-Suomen nuorisotyöpäivien valmistelutyöt kestivät koko kevään. Nuorisotyöpäiviin osallistui
vuonna 2019 130 nuorisotyöntekijää. Päivien suunnittelusta, toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa
Verkostot voimavaraksi – hanke yhteistyössä Varsinais-Suomen nuorisotyön kehittämishankkeen kanssa.
Nuorisotyön arviointivälineen käyttöönottopilotti eteni suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2019 toteutui
pilotin ensimmäinen ja toinen osa-alue.
Hanke toteutuu suunnitellusti ja jatkuu 31.8.2020 asti.
Nuorten työpaja
Nuorten työpajan vuosittaisella hankerahoituksella on palkattu neljä valmentajaa: kaksi
yksilövalmentajaa ja kaksi työvalmentajaa. Nuorten työpaja on ennaltaehkäisevää, koulutukseen ja
työelämään tähtäävää toimintaa. Nuorten työpaja on vuoden aikana syventänyt ja laajentanut
oppilaitosyhteistyötä. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa työosastojen yhteistoimintaa niin, että resursseja
yhdistämällä voidaan järjestää riittävästi töitä osaamistasoltaan erilaisille nuorille.
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Hankeen toiminta toteutui hankehakemuksen Nuorten työpaja ja kaupungin tilapalvelut käynnistivät
yhteistyökokeilun kaupungin poistetun irtaimiston kierrätystoimintaa kestävän kehityksen periaattein
(Hinku). Nuorten työpajalla oli iso rooli peruskoulujen ja päiväkotien muutoissa sekä järjestettiin
irtaimiston huutokauppa.
Kulttuuriperintöpankin luominen yhteisöllisenä hankkeena
Hanke alkaa 1.9.2019.
ICT-taitojen ja viestinnän kehittäminen/musiikkiopisto
Hanke on toteutunut suunnitelmien mukaan. Henkilöstön ICT-perustaitoja on vahvistettu järjestämällä
kahdeksan eri teemoihin keskittyvää koulutustilaisuutta ja viisi ICT-työpajaa. Lisäksi laadittiin
musiikkiopintoja kuvaava Soittajan polku sekä syventävien opintojen itsearviointi- ja lopputyölomakkeet.
Sanallisen arvioinnin ja oppilaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen/musiikkiopisto
Lukuvuoden 2019-2020 alussa alkanut Opetushallituksen rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä
Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa. Syyslukukauden aikana järjestettiin kolme sanallisen arvioinnin
koulutustilaisuutta, esiintymisvalmennus-koulutus ja benchmarking-matka pääkaupunkiseudun
musiikkioppilaitoksiin sekä vuorovaikutuskoulutus. Yhteishanke, jota hallinnoi Rauman musiikkiopisto,
jatkuu vuonna 2020.
Iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen lv. 2018-2019/musiikkiopisto
Kerhotoimintaa järjestettiin kevätlukukauden aikana Karin ja Syvärauman kouluilla hankesuunnitelman
mukaisesti (Kari ja Kakrut, Syviksen syke).
Iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen lv. 2019 –2020/musiikkiopisto
Kerhotoimintaa järjestettiin syyslukukauden aikana Karin ja Pohjoiskehän kouluilla hankesuunnitelman
mukaisesti (Kakrut ja Syke).
RA-Ta Satakunta/#paraskoulu
Valtionavustus (63 000 euroa ja omarahoitus 7000 euroa) myönnettiin tasa-arvoisen peruskoulun
tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon. Hanketta toteutetaan satakuntalaisena yhteistyönä ja hankkeen
koordinoinnista vastaa Porin kaupunki. Rauman osuus hankkeesta sijoittuu Pohjoiskehän koulun
uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämistyöhön. Kehittäminen sisältää yleis- ja erityisopetuksen
yhdistämistyötä sekä johtamisen ja oppilashuollon vahvistamista erilaisin toimin. Hanke on aloitettu
keväällä 2019 ja se jatkuu 31.5.2020 saakka. Hanke on kokonaisuudessaan edennyt suunnitellusti.
SataJopo / joustavan perusopetuksen kehittämistoiminta
SataJopo – hanke on jatkoa joustavan perusopetuksen kehittämistoimille, joita on tehty jo usean vuoden
ajan. Kehittämistyötä tehdään satakuntalaisena yhteistyönä ja toimintaa koordinoi Nakkilan kunta.
Valtionavustus kohdentuu Hj. Nortamon koululla toimivan Jopo-luokan henkilöstön
täydennyskoulutukseen ja toiminnan monipuolistamiseen. Hankkeen Raumaa koskeva valtionavustus on
2340 euroa ja omarahoitus 772 euroa. Hanke alkoi 1.2.2019, etenee suunnitellusti ja jatkuu 31.1.2020
saakka.
Satakunnan digiluotsit
Hanke alkoi elokuussa 2019 ja sitä koordinoi Porin kaupunki. Rauman hankeosuus sai valtionavustusta
96583 euroa ja lisäksi hankkeeseen käytetään omarahoitusta 10725 euroa. Hankkeessa kehitetään
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opetuksen sähköisiä oppimisympäristöjä neljällä osa-alueella infrastruktuuri, sisällöt, osaaminen ja
palvelut. Rahoitus kohdentuu suurimmaksi osaksi henkilöstökuluihin. Hanke jatkuu 31.7. 2021 saakka.
Ihan pihalla - hanke
Kaarinan kaupungin koordinoimalla verkostohankkeella, joka oli myös yksi opetushallituksen
kärkihankkeita, tavoiteltiin uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ilmiöpohjaisen
lähiympäristön tutkimisen ja vähähiilisen tulevaisuuden näkökulman kautta. Hankkeen kautta
järjestettiin koulutusta opettajille, hankittiin ympäristön tutkimiseen tarvittavaa välineistöä kouluille sekä
tarjottiin käyttöön Seppo-alusta pelillistä oppimista varten. Hankkeen suunniteltu päättyminen oli
vuoden 2018 lopussa, mutta hanke sai jatkoaikaa 31.5.2019 saakka. Muutoin hanke sujui suunnitellusti.
Hankkeen talouden seuranta tapahtui koordinoijan, Kaarinan kaupungin toimesta. Rauman kaupunki
käytti hankkeeseen sen koko toiminta-aikana 9224,10 euroa omarahoitusosuutta.
Digiä diggaamaan-hanke
Opetushallitus kohdensi vuoden 2018 lisätalousarviossaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille
valtionavustusta aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Kansalaisopistot pyrkivät tuomaan
oppimisen edellytykset kaikkien saataville. Hanke toteutetaan yhdessä Sataopiston ja Säkylän
kansalaisopiston kanssa. Hanketta hallinnoi Säkylän kansalaisopisto. Hankkeen tavoitteena on saada
osallistujat kiinnostumaan digitalisaatiosta, muuttaa heidän asenteitaan myönteisiksi uusia laitteita ja
sovelluksia kohtaan sekä antaa tietoa erilaisista digitalisointiin liittyvistä asioista. Hankkeessa toteutettiin
kaikille avoimia ja olemassa oleviin ryhmiin kohdistuvia tietoiskuja sekä yleisöluentoja. Luennot taltioitiin
ja lähetettiin verkkoluentoina, jotta kaikki mukana olevat opistot pystyivät hyödyntämään niitä.
Digitalisaatioon liittyvistä termeistä laaditaan sanasto. Hankkeeseen saatiin 20 000€:n avustus.
Hankkeeseen osallistui 128 henkilöä. Hankkeessa ei ole omarahoitusosuutta. Hankeaika on 1.1.2019 31.12.2020.
DigiOhjaus - hanke
Hanke on opetushallituksen tukema aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen tähtäävä hanke.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin aikuisopiston kanssa, joka myös hallinnoi hanketta. Hankkeen
tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja ikäihmisten digiosaamista niin, että
heidän osallistumisensa yhteiskunnan toimintoihin helpottuu, kehittää kansalaisopistopedagogiikkaa ja
kehittää avoimeen oppimisympäristöön pohjautuva oppimis- ja opetustyönmalli, kehittää
vertaisverkostopohjaisen opiskelijarekrytoinnin malli ja kehittää vertaisvalmennuksen ja –tuen malli sekä
kehittää oppimisen vertais- ja itsearviointimallia vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttöön.
Vertaisohjaajien rekrytointi tehtiin huhtikuussa, mukaan saatiin viisi osallistujaa. Heille järjestettiin
koulutus toukokuussa. Vertaisohjaajien vetämät ohjaustilaisuudet aloitettiin kesäkuussa yhteistyössä
kirjaston kanssa. Ohjaustilaisuuksia jatkettiin syyskaudella kaksi kertaa viikossa. Tilaisuudet ovat
maksuttomia ja kaikille avoimia. Osallistuja saa neuvoja ja opastusta oman laitteensa käyttöön liittyvissä
kysymyksissä ja ongelmissa. Ohjauksiin osallistui 186 henkilöä.
Hankkeeseen saatiin 170 000€:n avustus, josta
20 000€ on Rauman kansalaisopiston käytettävissä. Hankkeella ei ole omarahoitusosuutta. Hankeaika on
1.1.2019 - 31.12.2020.
Rauma Triennale
Rauman taidemuseo on vuodesta 1977 alkaen järjestänyt aluksi Pohjanlahden Biennale Bottniska Vikenja myöhemmin Biennale Balticum nimellä kulkevaa kansainvälistä näyttelyä. Taidemuseon hallinnon
uudelleen organisoinnin myötä näyttelyn toteuttamissykliksi muutettiin kolmen vuoden aikajänne ja
näyttelyn nimeksi vakiintui Rauma Triennale. Ensimmäinen Triennale nimellä järjestetty näyttely
toteutettiin 8.6. - 15.9.2019. Näyttelyn nimenä oli “Rauma Triennale 2019 – RAKAS TYLSYYS / IN PRAISE
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OF BOREDOM. Näyttelyyn oli kutsuttu taiteilijat Nabil Boutros (EG/FR), Emma Jääskeläinen, Hertta Kiiski,
Maija Luutonen, Paulien Oltheten (NL), Sari Palosaari, Martha Rosler (US), Jaan Toomik (EE), Elina Vainio.
Näyttelyn kuraattoreina toimivat Anna-Kaisa Koski ja Anna Vihma. Näyttelyyn saatiin Taiteen
Edistämiskeskukselta 25 000 euron avustus ja Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä 50 000 apuraha. Triennalen
kokonaisbudjetti oli 108 341 euroa. Näyttelyssä vieraili 3 500 kävijää.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus
Kiinteistöjen kunto,
tilojen/väistötilojen riittävyys,
toimivuus ja saavutettavuus.
Henkilökunnan jaksaminen
epävarmuudessa.

Riskin hallinta
jatkuva kiinteistöjen
kunnossapito / seuranta,
pitkän tähtäimen kunnossapito,
väistötilojen kartoittaminen ja
päätösten tekeminen riittävän
ajoissa ja aikataulun
varmistuminen. Tiedon
välittäminen henkilökunnalle.

Riskin toteutumisen seuranta
Jatkuva omavalvonta,
terveellisyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin tarkastukset,
lakisääteiset dokumentit
sähköiseen kansioon

Turvallisuusuhat, kemikaalit ja
tapaturmariskit

Turvallisuussuunnitelmat ja –
koulutukset sekä –harjoitukset,
turvavälineet ja -merkinnät
toiminnassa ja asiakaspalvelussa.
palkkaus, palvelujen
uudelleenjärjestely

HaiPro, tarkastukset

henkilöstön lisääminen,
tietoliikenneverkon
kehittäminen, koulutus,
laitehankinnat.
Ennakkovarautuminen
mahdollisuuksien mukaan
(hallinta vaikeaa).

palaute, toimivat verkot, toimiva
laitekanta

Erityisen tuen ja oppilas- ja
opiskelijahuollon riittävyys ja
kelpoisen henkilökunnan
saatavuus
Puutteellinen it-tuki, verkon
toimivuus, digitalisoitumisen
edellyttämän laitekannan ja
osaamisen riittävyys
Ennakoimattomien lakkojen
vaikutukset lakisääteiseen
palvelutuotantoon

mitoitukset

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019
Riskin kuvaus
Henkilötietojen käsittelyn ja
säilytyksen puutteet

Riskin hallinta
Koulutus, sähköisen
arkistoinnin/ohjelmien
luotettavuus, paloturvallisuus /
asianmukaiset säilytystilat

Riskin toteutumisen seuranta
Arjen tietosuoja-testin
suorittaminen, seuranta
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ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Ruokapalveluun kohdistuneiden lakkojen vaikutukset peruskoulujen ja päiväkotien lakisääteiseen
ateriapalveluhin.
Kiinteistöjen heikko kunto; henkilöstön terveys, irtaimiston hävikki
Henkilöstön saatavuusongelmat ja/tai kilpailukyky palkkauksessa; koulupsykologit, varhaiskasvatuksen
erityisopettajat, sijaiset.
Palvelualueet

5.1 Talous ja hallinto

5.2 Varhaiskasvatus
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Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
Lapsia hoidossa 31.12.

Päivähoito

TP 2017

TP 2018

Hoitopäiviä yht. /v

TP 2019

Hoitopv/lapsi/v

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TP 2017

TP 2018

156 393

150 124

168 464

166

152

159

5 923

5 995

4 309

174

158

479

20 367

18 779

15 819

170

163

161

27 929

31 262

27 089

162

170

212

137

271

215

34

27

215

210 749

206 431

215 896

166

155

167

Kunnalliset hoitopaikat

3-5 v.

93

75

6-7 v.

42

52

4

10

1057
228
590
239
9
7
2
0
98
41
57
0
128
30
78
20
1

1273

1336

1293

254

300

306

päiväkodit (pl. vuorohoito)
alle 3-v.

943

989

151

170

3-5 v.

571

602

6-7 v.

221

217

ryhm äperheph

34

38

alle 3-v.

11

19

3-5 v.

23

14

120

115

alle 3-v.

55

54

3-5 v.

65

52

6-7 v.

0

9

172

184

37

57

6-7 v.
perheph

vuorohoito
alle 3-v.

koululaiset

Kunnalliset hoitopaikat yht.
alle 3-v.

5

3-5 v.

752

743

727

6-7 v.

263

283

259

4

10

1

koululaiset

Vuorohoidon tilastointi m uuttunut 1.8.2019 alkaen.
Vuorohoito on sisältänyt aikaisemmin (tässä tilastossa tammi-heinäkuun) Nummen ja Rinkelin päiväkodit, sekä Otan päiväkodin vuorohoitoryhmät.
1.8.219 alkaen vuorohoidon lukuihin sisältyy vain Papinpellon vuoropäiväkoti. Hoitopäivistä Papinpellon hoitopäiviä yhteensä 8403.
Pidennettyä hoitoa järjestetään tarvittaessa Polarin, Myllytontun ja Otan päiväkodeissa (luvut sisältyvät päiväkodit-lukuihin).
Perhepäivähoidon varahoidon lapset mukana perhepäivähoidon luvussa, mutta lasten hoitopäivät sisältyvät ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivälukuihin.

Esiopetuksessa olevat lapset

kunnalliset

yksityiset
päiväkodit

syksy

syksy

yhteensä

lukukausi 2016 - 2017

396

50

446

lukukausi 2017 - 2018

376

56

432

lukukausi 2018 - 2019

366

44

410

lukukausi 2019 - 2020

338

30

368

99

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta
Lasten hoidon tuet tukimuodoittain ja palveluraha €/vuosi
Tukimuoto

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Yks i tyi s en hoi don tuki

165 164

186 099

165 000

159 599

Yks i tyi s en hoi don tuen kunta l i s ä

189 954

247 520

255 000

223 914

1 493 796

1 429 862

1 500 000

1 247 159

60 714

63 665

60 000

61 105

114 153

127 191

115 000

136 534

0

0

0

11 968

2 023 781

2 054 337

2 095 000

1 840 279

355 118

433 619

420 000

395 481

koti hoi don tuet yhteens ä

1 668 663

1 620 718

1 675 000

1 444 798

Pa l vel us etel i

1 172 261

1 345 543

1 426 700

1 330 438

Yhteens ä

3 196 042

3 399 880

3 521 700

3 170 717

Koti hoi don tuki
Os i tta i nen hoi tora ha
Jous ta va hoi tora ha
Ha rki nna nva ra i nen yks i tyi s en hoi don tuki *
Lasten hoidon tuet yhteensä
josta:
yks i tyi s en hoi don tuet yhteens ä

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja tuki €/lapsi
Tukimuoto

Yksityisen hoidon tuki
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
Kotihoidon tuki
Osittainen hoitoraha
Joustava hoitoraha
Palveluseteli

5.3 Opetus ja nuoriso

Lapset (kk-keskiarvo)

Tuki €/lapsi/kk

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

TP 2017

TP 2018

TP 2019

88
83
447
45
44
199

87
85
433
49
52
213

85
85
450
50
45
216

83
83
372
46
57
208

166
219
253
97
188
490

169
243
259
97
194
537

169
238
292
97
179
533
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Peruskoulujen oppilasmäärä

TP 2017

TA 2018

TP 2018

TA 2019

14

12

9

6

1-6 luokilla

2 109

2 114

2 101

2 109

7-9 luokilla

1 033

1 053

1 049

1 088

72

81

95

107

joista vaikeasti vammaisia

15

19

19

18

joista muita vammaisia

77

73

73

78

6
2 079
1 070
114
16
73

Oppilasmäärä ilman esioppilaita

3 214

3 248

3 244

3 304

3 262

Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita

3 122

3 156

3 153

3 208

3 174

Oppilasmäärä yhteensä

3 228

3 260

3 253

3 310

3 268

Esiopetus

Erityiskouluissa

*sis. valmistavan opetuksen oppilaat

Koululaisten iltapäivätoiminta

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP2019

Omana toimintana/lapsia yhteensä

410

410

405

396

Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä

110

113

110

114

Iltapäivätoiminta yhteensä

520

523

515

510

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP2019

Pölläkarin kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä

192

266*

336

196

Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä o)

140

123

130

126

Kesätoiminta/lapsia yhteensä

332

389

466

322

Kesätoiminta

o) sisältää koulujen loma-aikojen kerhotoiminnan sekä Naulan kesätoiminnan (Naulassa ei ollut kesätoimintaa 2019)
*) sisältää myös nuorisopalvelujen leirit

TP 2019
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NUORISOPALVELUT

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

295

372

400

352

13

15

15

16

8 654

8 409

10 000

5 260

12 578

10 226

11 500

8 091

195

185

180

162

TOIMINTA
Yks i l öl l i s es s ä ja ryhmä toi mi nna s s a ta voi tetut nuoret
Nuori s ova l tuus ton ja l a s ten pa rl a menti n kuul emi s kerra t
NUORISOKÄYNTI
Nuorten kä ynti kerra tohja tus s a toi mi nna s s a
Nuori s oti l a kä ynni t
NUORTEN TYÖPAJA
Työpa ja toi mi nna s s a nuori a
Yks i l öva l mennuks es s a nuori a

195

185

180

162

Pa ja ja ks oja

258

229

250

260

Pa ja ja ks on jä l keen heti s i joi ttuneet

133

162

140

139

Ets i vä s s ä työs s ä ta voi tetut nuoret

186

171

170

176

TP 2017

TP2018

TA 2019

TP 2019

20 000

19 000

20 000

13 200

11

15

15

10

NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET
Nuori s opa l vel ujen ja ka ma t kohde- ja toi mi nta -a vus tuks et
Nuori s opa l vel ui den a vus tuks en s a a ji en l ukumä ä rä

5.4 Kulttuuri ja liikunta
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KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT

TP 2017

TP2018

TA 2019

TP 2019

Museokohteiden käyntimäärä

28254*

17940**

20 000

20511**

275

240

325

290

11 324
225
250***
34 385
135
38 696

6565
49
225
29 745
164
34 002

12 500
90
260
34 000
140
38 000

8 129
69
203
28 065
220
54 120

Rauman museon opastukset
Rauman taidemuseon käyntimäärä
Rauman taidemuseon opastukset
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm
Posellin maksutuotto (€)
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm
Rauma-salin maksutuotto (€)
*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 tä ä s i s ä l l ä ä n vuodes ta 2018 a l ka en va i n Ma rel a n,
Ki rs ti n ja Ra a ti huoneen.
Ai emmi n l uvui s s a ol i va t muka na myös
Sa mma l l a hdenmä ki , Ki i ka rtorni ja Kodi s joen kohteet.
Nä i den kä vi jä mä ä ri ä ei pys tytä kui tenka a n tä l l ä hetkel l ä
os oi tta ma a n l uotetta va s ti .
***Pos el l i ol i ki i nni 3 vi i kkoa l a tti a n ma a l a uks en vuoks i

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

122 750

122 825

124 740

120 225

48

51

45

47

142 555

123 385

159 000

125 368

56

43

40

39

Rauman kaupunginteatteri

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Katsojat
Esityskerrat
Täyttöaste %

36 025
184
85

42 364
195
91

32 000
175
74

42 044
219
88

2 099 541

2 338 214

2 150 000

2 275 672

756 008

756 008

756 008

756 008

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

9 567

9 446

10 000

10 025

225 119
142 560

242 114
142 560

276 370
142 560

295 282
142 560

Kulttuuripalveiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä

Menot €
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin
kannatusyhdistys r.y.:lle

Raumanmeren Merimuseo
Käyntimäärä
Menot €
Kaupungin avustus Rauman merimuseon säätiölle
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KIRJASTOPALVELUT

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Lainat
Lainat/asukas
Lainat/henkilötyövuosi

746 461
18,8
22 620

746 601
18,8
22 897

780 000
19,5
23 000

746 909
19
22 894

Kävijöiden lukumäärä
Käyntejä/asukas/vuosi
€/asukas
Taloudellisuusluku*

311 581
7,9
60
1,5

307 044
7,8
61
1,5

350 000
9
60
2

305 067
7,8
60
1,5

* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla

LIIKUNTAPALVELUT

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

454 099
1 202 379
151 355
281

457 645
1 294 476
146 354
275

460 000
1 300 000
155 000
275

502 266
1 280 020
152 928
294

163 269
826 126
41 417

152 158
815 063
38 434

160 000
890 000
42 000

186 921
811 748
38 683

222

227

240

235

54 310
292 785
33 762

58 871
299 999
34 195

45 000
290 000
35 000

54 702
291 764
32 065

Aukiolopäivät, kpl/vuosi

219

230

220

234

TALVIHARJOITTELUHALLI
Tuotot
Kulut
Käyttäjiä
Aukiolopäivät, kpl/vuosi

63 708
464 070
117 873
290

54 733
476 439
96 346
338

68 000
490 000
120 000
300

62 692
481 964
95 287
320

UIMAHALLI
Tuotot
Kulut
Käyttäjiä
Aukiolopäivät, kpl/vuosi
JÄÄHALLI
Tuotot
Kulut
Käyttäjiä
Aukiolopäivät, kpl/vuosi
HARJOITUSJÄÄHALLI
Tuotot
Kulut
Käyttäjiä
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5.5 Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT
painotetut syksyn/kevään keskiarvot

Rauman lukio
Valmistava opetus
Yhteensä

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

668

641

647

628

20

9

9

8

688

650

656

636

KANSALAISOPISTO

TP 2017

TP2018

TA 2019

TP 2019

Opetustunnit yhteensä
Normaali opetus
Taiteen perusopetus
Avoin korkeakouluopetus
Ammatillinen täydennyskoulutus
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus
Kaupungin henkilöstön koulutus
Hankkeet ja projektit

14 744
12 857
1 513
67
0
197
106
4

15 592
13 465
1 513
59
0
295
260
0

15 260
13 100
1 600
80
0
250
210
20

16 043
13 377
1 630
17
0
714
249
56

Opiskelijat
Kurssilaiset
Kurssit
Toimipisteet

5 001
11 596
732
45

4 837
13 731
802
58

5 100
11 500
730
48

4 883
13 621
777
56

Opi s kel i ja t-l uku kuva a eri henki l öi den os a l l i s tumi s ta . Se ei kui tenka a n s i s ä l l ä l uentoi hi n, ma ks ul l i s een pa l vel uun
ja ka upungi n henki l ös tön koul utuks een os a l l i s tuvi a henki l öi tä , kos ka hei l tä ei ta l l enneta henki l öti etoja .
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MUSIIKKIOPISTO
Viikkotuntimäärä
Vuosiviikkotuntimäärä
Oppilasmäärä

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

520

523

500

513

18 200

18312

17 500

17 948

779

762

780

752

soitinoppilaat

447

427

410

420

musiikin varhaiskasvatus

206

201

210

189

muut

124

127

150

137

2

7

10

6

maksullinen palvelutoiminta
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6. Tekninen valiokunta
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Teknisen valiokunnan toimintakate oli joulukuun lopussa 96,9 % budjetoidusta toimintakatteesta.
Määrärahoista käytettiin 95,1 %, ja budjetoiduista tuotoista kertyi 94,2 %. Budjetoidun tuottokertymän
alittuminen johtui osittain siitä, että PDS-ohjelman käyttöönoton laajentamisesta johtuen on mm.
investoinneille tehdyt työsuoritukset kirjattu heti oikealle talousarviokohteelle, mistä johtuen ei ns.
sisäisistä veloituksista ole enää tehty, jolloin tuotot jäivät tältä osin kertymättä. Em. muutoksella ei ole
ollut vaikutusta toimintakatteeseen.
Teknisen valiokunnan toimintakatteen säästö budjetoituun nähden on 465 519 €, joten toimialan
voidaan sanoa saavuttaneen sille talouden tasapainottamiseksi kesällä 2019 esitetyn 353 628 €:n
suuruisen säästötavoitteen.
Todetaan, että toimialan toiminnassa ei ole tapahtunut talousarviovuoden aikana merkittäviä muutoksia,
vaan toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti Rauman Tarina 2:ssa ja VVR-talousohjelmassa asetettujen
tavoitteiden varmistamiseksi hyödyntäen muutokset toimintaympäristössä ja organisaatiossa
seuraavasti:
Tilapalveluiden rakennuttamisyksikössä toiminta painottui Karin Kampus –hankkeen ja uuden
Paloaseman suunnittelun jatkamiseen sekä Pohjoisen koulun, Vuoropäiväkodin ja Viranomaistoiminnan
meriaseman rakennuttamiseen. Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä on vastannut kaksi arkkitehtiä,
rakennuttamispäällikkö ja rakennuttamisinsinööri, minkä lisäksi Kampushankkeen toteuttamista varten
vahvistettiin yksikköä vielä yhdellä rakennuttamisinsinöörillä. Kunnossapitoyksikkö toteutti kiinteistöjen
kunnossapitotöitä suunnitellun mukaisesti. Kuntoarviot teetettiin kaikkiin koulu- ja
päiväkotikiinteistöihin. Tiedot siirrettiin BEM-järjestelmään ja luotiin pohjaksi vuosittaisiin
kunnossapitosuunnitelmiin. Lisäksi valmisteltiin ulko- ja viheralueiden hoidon kilpailuttamista. Yksikön
toimintamalleja on muutettu VVR- tavoitteiden mukaisesti. Toimintoja on järjestelty uudelleen mm.
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huoltomiespalveluissa. Isännöintiyksikkö on vastannut kuntaenemmistöisten kiinteistöyhtiöiden
isännöintitehtävistä. Vuokra-asuntojen kysyntä kääntyi vuoden loppupuolella laskuun, mutta
markkinointia tehostamalla on asuntojen käyttöaste saatu pysytettyä korkeana, niin että se oli vuoden
lopulla 92,5 %.
Aluepalveluiden palvelualueen katutoimen yksikön toiminta on kuluneen vuoden aikana painottunut
katujen kunnossapitoon sekä Rauman Veden tilaamien verkostojen peruskunnostukseen. Korjaamo on
vastannut kaupungin omistamien omien ajoneuvojen sekä koneiden ja laitteiden huoltamiseen liittyvistä
tehtävistä; yksikön toiminnan kehittäminen jatkuu. Liikuntapaikkatoimi on vastannut liikuntapaikojen
ylläpidosta. Vuoden 2019 aikana valmistui uusina liikuntapaikkoina Pyynpään ulkokuntoilualue,
pesäpallon hiekkatekonurmi Otanlahteen ja ministadion Lappiin. Lisäksi uusittiin juoksuratapinnoitteet
Otanlahdessa ja talviharjoitteluhallissa. Wihertoimi vastasi viheralueiden, leikkialueiden ja
liikennevihreiden kunnossapidosta. Vuoden 2019 aikana käynnistyi Keskuspuiston suunnittelu, minkä
lisäksi valmisteltiin metsätilojen myyntiä. Lisäksi uutena kunnossapitokohteena valmistui Pyynpään
lähiliikunta-alue. Sununittelu- ja rakennuttamisyksikössä painopiste oli Länsirannan ja Vanhalahden
alueen kaavan mukisten katujen katu- ja rakennussuunnittelussa. Peruskunnostuskohteiden suunnittelu
ja rakennuttaminen on siirtymässä Sampaanalasta Syvärauman alueelle. Purjehtijankadun
peruskunnostus toteutetaan ulkopuolisena urakkana.
Ympäristö- ja kiinteistöt palvelualueen mittaustoimen yksikössä käynnistettiin vuoden lopulla ns.
maaomaisuusrekisterin saneeraus ja ajanmukaistettiin yksikön taksat. Yksikkö jatkaa tonttien
rakentumiseen tähtääviä toimia. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksiköt ovat vastanneet
normaaleista viranomaistehtävistä.
Kaavoitus edisti Rauma Tarinan toteutumista ja vastasi palvelutarpeeseen kaavoittamalla kolme
tilauskaavaa, joista Lakarin aurinkoenergiakaava teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi lainvoiman sai yhteensä 5
asemakaavaa (Nikulanväylä, Kallionikulan uudistaminen, Teerentarhantie, Aurinkoenergiantuotantoalue
Lakariin ja Lähdepellon ratsastuskoulu) ja 1 yleiskaava (Rauman yleiskaava 2030).
Koko toimialan toimintaa on vuoden 2019 aikana leimannut runsas henkilökunnan vaihtuvuus, johtuen
osin eläköitymisestä osin työpaikan vaihtamisesta johtuvista syistä. Tähän liittyen on useissa
palveluyksiköissä tehty tehtäväjärjestelyitä.
YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Rauman kaupunki on sitoutunut valtakunnallisiin ”energiansäästötalkoisiin”; tähän liittyen
toteutetaan energian kulutuksen pienentämiseen vaikuttavia toimenpiteitä (mm.
uudisrakentamisen ja peruskorjaustyön yhteydessä selvitetään, onko aurinkoenergian käyttö
kohteessa kannattavaa, lisäksi katuvalaistuksen uudistustyö toteutetaan LED-tekniikkaa
käyttäen ja kiinteistöjen LED valaistusta lisätään; mm. kesällä 2019 valmistuneisiin Papinpellon
päiväkotiin (Vuoropäiväkoti) ja Pohjoisen kouluun samoin kuin Otan alueen wihertoimen
huoltorakennukseen on asennettu aurinkopaneelit. Edellä mainittujen kohteiden
aurinkopaneelien asentamiseen on saatu ulkopolista rahoitusta. Myös muiden kiinteistöjen LED
valaistusta on lisätty, mm. jää- ja talviharjoitteluhallien valaistus on leditetty, vanhainkodeissa
ja kouluissa on osa valaistuksesta muutettu led-valoiksi. Lisäksi Raumanmeren tekojääradalle
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hankittiin uudet LED-valot vuoden 2019 puolella, mutta asennus siirtyi tehtäväksi vuoden
vaihteen jälkeen.
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-keskuskuksen
keväällä 2018 suorittamassa tarkastuksessa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa.
Läpinäkyvyyden lisäämiseksi päätökset 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
(läpinäkyvyyden lisääminen).
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 määrärahojen pienentyessä olemaan palvelutuotannossa
tarvittavien resurssien optimointi, mikä tarkoittaa, että mm. ylläpitokustannusten karsimiseksi tulee
luopua tarpeettomista toimitiloista (selvitys yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa). Edellä
mainitulla tavalla voidaan varmistaa, että käytettävissä olevat kunnossapitomäärärahat riittävät
kiinteistöjen kunnossapitoon.
Verkostojen pituus kasvaa vuosi vuodelta, mistä johtuen vastaavaa priorisointia on tehtävä myös
infraverkon osalta. Asuntoalueiden kunnossapitoa on nyt jouduttu karsimaan ja keskittämään resursseja
keskusta-alueiden kunnossapitoon.
Kiinteistöjen ja infraverkostojen kunnossapitotarpeen priorisoinnissa auttaa vuosina 2018-2019
toteutetut kuntokartoitukset.
Määrärahojen pienentyessä huolena on korjausvelan kasvaminen. Kuntokartoitusten ja
korjausarvioisuunnitelmien laatiminen ei ole sama asia, kun korjaustoimenpiteiden toteutus.
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SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, 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 2019 aikana
251 asiakohtaa, joista tehtiin 2 oikaisuvaatimusta. Toinen oikaisuvaatimus saapui muutoksenhakuajan
päättymisen jälkeen, mistä johtuen se jätettiin käsittelemättä. Valiokunta ei myöskään muuttanut
aiemmin tekemäänsä päätöstä asiassa, joka koski anomusta vuokratontin lunastamista ilman korvausta.
Tiedossa ei ole, että tehdyistä päätöksistä olisi valitettu hallinto-oikeuteen tai markkinaoikeuteen.
Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Toimialan kuluneen vuoden budjetti ja tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Huolimatta
siitä, että vuoden 2019 alkuvuoden runsaslumisuudesta ja kylmyydestä johtuen sekä kiinteistöjen että
katujen kunnossapito olivat huomattavasti “normaalitalvea” kalliimmat tasapainotti loppuvuoden
lumettomuus ja lämmin sää käyttökustannuksia. Lisäksi organisaatiossa tapahtuneista
henkilöstömuutoksista johtuen on useita virkoja ja toimia ollut kuluneen vuoden aikana täyttämättä,
mistä johtuen myös henkilöstömenoissa on satu säästöä. Lisäksi on tehty tehtäväjärjestelyjä, jotka
varmistavat henkilöstökulujen madaltumisen myös jatkossa, kun toiminnot ovat vakiintuneet.
Investointihankkeiden toteutumista on selvitelty kohdassa “Talousarvion investointiosan toteutuminen”.
3. RISKIEN HALLINNON 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 saatiin
kuluneen vuoden aikana sovintoratkaisu. Kylmäpihlajan huoltorakennuksen urakoitsijan konkurssista
johtuen jouduttiin keskeneräinen rakennus saattamaan talvivalmiiksi tuntityönä
puitesopimusurakoitsijalta tilatulla työllä.
Suurin riski on kiinteistöjen kunnossapidossa ilmenevissä terveyshaitoissa, joihin on reagoitu sekä
kiinteistöjen kuntokartoituksella että välittömästi toteutetuilla korjaustoimenpiteillä (mm.
kaupungintalolla ilmenneet korjaustarpeet).

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana:
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 2019 kiinteistökauppoja tehtiin 29 kpl, joista 16 kpl kiinteistönmyyntiä ja 10 kpl ostoa, 3 kpl muu
saanto.

5. SOPIMUSTOIMINTA
Yleisarvosana: 4
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. Sopimukset säilytetään
tiedonohjaus/arkistointisuunnitelmassa määritetyllä tavalla (sähköinen järjestelmä).
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Teknisen toimialan sopimusten osalta ei ole toimintavuoden aikana ilmennyt muita erimielisyyksiä kuin
mitä edellä on mainittu koskien Papinpellon ja Kylmäpihlajan urakasta.

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. Reviisori ja tarkastuslautakunta valvovat sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimeenpanoa ja raportoivat kaupunginhallitukselle keskeisistä
johtopäätöksistä.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Turun hallinto-oikeuteen valitettu ELY:n päätösestä VARELY/37/2015, 11.12.2019 päätöksestä pengertien
rakentaminen Iso Järviluotoon.
Talousarviovuoden aikana ei ilmennyt mitään muuta toimintaa, mikä olisi edellyttänyt toimenpiteisiin
ryhtymistä.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA
31.12.2019
Tilapalvelut: rakennuttaminen:ARKdot Oy, 3desing Oy, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Oy, Reonvatek
Oy, RTC Vahanen Turku Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Insinööritoimisto Pertti Salovaara, SPsuunnittelu Oy, Senewa LS Oy, Ins.tsto Kai Kivistö Ky, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, RAmboll Finland Oy,
Widetek insinööritoimisto, Schneider Electric Finland Oy, Caverion Oy.,
Tilapalvelut; rakennusteknisten töiden puitesopimus: Maalaus- ja saneeraus O. Koivisto Oy, Rakennus
Jalonen Oy, Rakennus JTS Oy, Rakennustoimisto M. Suoramaa Oy, Tehokuivaus Oy, Tiilikaari Oy ja
Timantti-Nieminen Oy; rakennustarvikkeet ja –työvälineet puitesopimus: KollanPojat Oy, Länsirauta Oy,
P.Pakarinen Oy, Rauman Akku Oy ja Wurth Oy, lukot, avaimet, helat ja niiden asennukset puitesopimus:
AM Security Oy ja Rauman Lukitustekniikka Oy; lasitustyöt hankintasopimus: Lasiapu Ky.
Hyötyjätteiden keräys ja kuljetus: Lassila & Tikanoja OYJ,; kodinkoneiden puitesopimustoimittajat TVkone Mäntynen Oy ja Power Yritysmyynti; arkkitehti- ja pääsuunnittelu: ARKdot Oy, 3design,
Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Ky, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy;

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

112

rakennesuunnittelu: Renovatek Oy, RTC Vahanen Turku Oy, Insinööritoimisto Rakenne Uusikaupunki Oy,
A-Tec Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy; sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Pertti Salovaara Oy, SPSuunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Karawatski Oy, Sweco Talotekniikka Oy; LVIA-suunnittelu: Senewa LS
Oy, Ins.tsto Kai Kivistö Ky, Etteplan Design Center Oy, Rejlers Oy, LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy;
akustiikkasuunnittelu: Insinööritoimisto W. Zenner Oy, A-Insinöörit Suunnitelu Oy, FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy; geosuunnittelu: Geo-Master Oy, FINNMAP Infra Oy, Geopalvelu Oy, WSP Finland Oy,
Ramboll Finland Oy; kuntokartoitukset: A-Tec Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy, RKM Group Oy, RTC
Vahanen Oy, Renovatek Oy; hissien ja nosto-ovien huolto kiinteistöittäin : Schindler, Kone Oyj (
voimassaolo päättyi 31.12.2019, kilpailutus kesken); kiinteistöjen sähköasennukset tarvikkeineen: RTKPalvelu Oy, Vertek Sähköpalvelu Oy, Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy, Caverion Suomi Oy Sähköautomaatiopalvelut ( Uusi sopimus tehty 2020-2023 Caverion Suomi Oy, RTK-Palvelu Oy, Rauman Sähköja Teleasennus Oy, Sähkö-Rauma Oy ); pienehköjen rakentamishankkeiden sähkösuunnittelupalvelut:
Insinööritoimisto Pertti Salovaara Oy, SP- suunnittelu Oy, Pöyry Finland, Karawatski Oy, Sweco
Talotekniikka ( Voimassa 2021 ); sähkötarvikkeet: Rexel Finland Oy ja SLO Oy (voimassaolo päättyi
31.12.2019, kilpailutus kesken meistä riippumattomista syistä ); ilmanvaihtotyöt: Satatech Talotekniikka
Oy n:o TT 27; putki-työt: Vesi-Vasa Oy n:o TP 11.1 JA Rauman rauta- ja putkirakenne Oy n:o TP 11.2
IV-suodattimet: Dinair Oy n:o TE 7105; vartiointi- ja hälytyskeskuspalveluissa Securitas Oy
Aluepalvelut: Uponor Finland Oy, LM-Suomiset Oy, Berg & Sauso Oy, Skanska Asfaltti Oy, Skanska
Asfaltti, Eurajoen Romu Oy, Rauman Kaivin Oy, Maanrakennus Jalonen Oy, Infra Kiri Oy,
Maanrakennusliike Tuomola Ky
Kaavoitus: Puitesopimukset Gaia Consulting Oy:n (TM2/2018), Ramboll Finland Oy:n (TM2/2018),
Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n (RAU975/2017), Ramboll:n (TM2/2018), OOPEAA OFFICE FOR
PERIPHERAL ARCHITECTURE:n (TM12.1/2017), Satakunnan Museon (TM4_12017 ja TM5_1/2017),
Faunatica Oy:n (TM3_2/2017) ja Ahlman Group:n (TM3_2/1/2017 ja TM5_2/2017) kanssa uusittin
vuoden 2019 lopussa.
Lisäksi vuonna 2019 oli voimassa Rauman kaupungin ja Tampereen korkeakoulusäätiön (Arkkitehtuurin
yksikkö) sopimus kulttuuriperintövaikutusten arviointiin (HIA)
Ympäristö ja kiinteistöt: Trimble Oy

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA
-
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Tilapalveluinvestointien tilanne 31.12.2019_ -> kokonaismäärärahan käyttö n. -13.7 M€
Merkittävimpiä tilapalveluhankkeita olivat vuoden 2019 aikana seuraavat:
• Projekti 718054 Pohjoinen koulu, joka vaatii kuluvana vuonna n. 0,69 M€ lisärahoituksen johtuen
rahoituksen epätasaisesta kulumisesta talousarviovuosina. Lisäksi rahoituksen suunnittelussa oli
jäänyt huomioimatta ns. uuden rakennuksen prosenttitaidemäärärahavaraus. Kohteen
kokonaisrahoitus pysyi laaditussa kustannusraamissa. Vuonna 2018 määrärahaa jäi käyttämättä
n. 1 M€. Toiminta kohteessa käynnistyi elokuussa 2019.
• Projektin 716060 Papinpellon päiväkoti lisämäärärahatarpeeksi muodostui 0,13 M€, koska
louhintaa jouduttiin tekemään alkuperäistä suunnitelmaa enemmän, minkä lisäksi toteutettiin
hankkeen sääsuojaus. Toiminta kohteessa käynnistyi elokuussa 2019.
• Projektin 724027 PorMate investoinnit/Kylmäpihlajan huoltorakennuksen toteutusta koskeva
sopimus pääurakoitsijan kanssa on jouduttu purkamaan. Hanke on saatettu talvivalmiiksi. Työt
jatkuvat vuoden 2020 puolella. Tavoitteena on, että kohde olisi käytössä kesällä 2020.
• Projektille 724028 Viranomaistoiminnan meriasema jouduttiin hakemaan lisärahoitusta 0,25 M€,
ennalta arvaamattomien kulujen (PIMA) kattamiseksi ja koska Palonsuojelurahastolta saatava
avustus sisältää alv:n osuuden.
• Projekti 720032 Karin Kampus, vuonna 2019 toteutettiin hankkeen suunnittelua; työ
keskeytettiin 10/2019 karsintaselvityksen ajaksi.
Projektin 720031 Äijänsuon huoltorakennus osalta valtuusto päätti, että hanketta ei toteuteta v. 2019.
Lisäksi projekti 718055 Uotilan koulu siirtyy toteutettavaksi vuonna 2024.
Muut tilapalveluinvestoinnit toteutuivat suunnitellusti.
Aluepalveluinvestointien tilanne 31.12.2019: -> kokonaismäärärahan käyttö -4 M€:
Merkittävimpiä kuluvan vuoden aluepalveluinvestointeja ovat olleet mm.
• Projektin 734021 Katu- ja liikennejärjestelyt: mm. Nortamonkadun saarekkeet, Seppolantie,
Kauppakatu, Steniuksen pysäköintijärjestelyt, Varhontien p-alue ja Aarningonkadun
hidastejärjestelmä, Pohjoisen koulun liikennejärjestelyt.
•

Projektin 740000 Peruskunnostusohjelma, jota toteutettiin erillisen ohjelman mukaan. Vuonna
2019 valmistuivat mm. Luostarinkadun, Tornikadun, Nurmelankadun, Toukolanvahen, Jyrsijäntie
ja Sampaanalan-Ottilantie peruskunnostus; vuonna 2019 käynnistyneet työt jatkuvat v. 2020
mm. Metsärannantiellä, Toukolantiellä ja Purjehtijankadulla.

•

Projektin 734025 Kanalin syventäminen, hankkeen suunnittelutyön kustannukset kirjattu
käyttötalouteen, koska toteutukselle ei rahoitusta suunnittelukaudelle.
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Projektin 734023 Katujen päällystäminen toteuttaminen; kesän 2019 aikana päällystettiin mm.
Pitkäjärvenkatu/Kourujärvenkatu (linja-autoreitti), Mälikäntie, välillä Pyynpäänkatu-Sorkantie,
Kairakatu välillä Isometsäntie-Piipurintie, Piipurintie, Hitsaajankatie/Ottilanteii risteysalue,
Isoarontie välillä Vinkkelikuja-Katajatie.
Projektin 738102 Papinpelto osalta hanke keskeytetty (KH)
738105 Länsiranta (Tarvontori/linja-autoasema) työt käynnissä, jatkuu v. 2020.
738012 Vanhalahti; työt toteutettu suunnitellun mukaisesti, jatkuu v. 2020.

Projektin 738028 Koillinen teollisuusalue/Vuorenalhontien suunnittelu osalta valtuusto päätti, että
haketta ei käynnistetä v. 2019.
Liikuntapaikkatoimen investointitilanne 31.12.2019:->kokonaismäärärahan käyttö n. 400 000 €
Projekti 708102 Otanlahden kehittäminen; kakkospesiskentän muuttaminen tekonurmeksi ja
juoksuratojen pinnoitukset sekä projekti 708111/Pyynpään lähiliikuntapaikka samoin kuin projekti
708217 Lapin ministadionin valmistuivat suunnitellun mukaisesti. Lisäksi tilapalvelut toteutti projektin
72009 Talviharjoitteluhalli (tilapalveluinvestoinnit) suojaverhojen uusimisen.
Teknisen toimialan irtaimisto 31.12.2019: -> kokonaismäärärahan käyttö -460 000 €.
Irtaimistohankinnat toteutunevat suunnitellun mukaisesti. Pitkistä toimitusajoista johtuen on
taajamatraktorin ja kahden avolavapakettiauton toimitus siirtynyt vuoden 2020 puolelle.

Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019

Toiminnan painopistealueina on vuoden 2019 aikana ollut sekä kiinteistöjen että katu- ja viheralueiden
kunnossapitotyöt. Kiinteistöjen suunnitelmalliseen kunnossapitoon liittyen on vuosien 2018-2019 aikana
valmisteltu 66:n kiinteistön PTS-suunnitelmat. Lisäksi kevään 2019 aikana valmistui katuverkon
kuntoselvitykset.
Vahva- ja vakaa Rauman talousohjelman valmisteluun liittyen on lisäksi selvitetty erilaisia
kehittämistoimenpiteitä kustannusten alentamiseksi.
Investointihankkeista Pohjoiskehän koulu ja Vuoropäiväkoti valmistuivat suunnitellusti. Karin Kampuksen
suunnittelu keskeytettiin lokakuussa 2019 karsintatarpeen selvitystyön ajaksi. Tekniselle valiokunnalle
asetettujen tavoitteiden voidaan todeta toteutuneen pääosin suunnitellusti.
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Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide
Henkilöstösuunnittelussa ja
henkilöstön kehittämisessä otetaan
huomioon mm. lainsäädännön ja
Osaava henkilöstö
digitalisaation aikaan saamat
muutokset.
Lisäksi tavoitteena on henkilöstön
monitaitoisuuden/moniosaamisen
lisääminen.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

-

e/v
muutosten hakujen määrä

Suunnitelmallisella koulutuksella on varmistettu osaava ammatillinen henkilöstö.
Vuoden 2019 aikana koulutuksiin osallistuttiin 332päivää (hallinto 19 pv, tilapalvelut 67 pv, aluepalvelut 169 pv,
kaavoitus 23 pv, ympäristö- ja kiinteistöpalvelut 54 pv). Ulkoiseen koulutukseen käytettiin n. 72 000 €.
Vapautuneiden virkojen ja toimien täyttämisen lisäksi on osin tehty tehtäväjärjestelyitä/toimintojen uudelleen
organisointia moniosaamiseksi lisäämiseksi.
Vahva talous
Toiminnan kustannustehokkuuden
kehittämistoimenpiteet
kehittäminen.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Talouden tasapainottamiseksi on tehty mm. seuraavia tehtävä- ja henkilöstöjärjestelyitä:
Katutoimessa irtisanoutuneen rakennusmestarin tilalle ei palkattu uutta henkilö, vaan tehtävät jaettiin muiden
rakennusmetareiden sekä työpäällikön kesken. Korjaamolla järjesteltiin tehtävät uudelleen korjaamoesimiehen
siirryttyä muihin tehtäviin; tilalle ei palkattu uutta henkilöä. Myös wihertoimen työnjohdossa ja valvontatehtävissä on
tehty henkilöstöjärjestelyjä.
Kiinteistö- ja mittaustoimesta irtisanoutuivat talousarviovuoden aikana sekä kaupungingeodeetti,
maanmittausinsinööri ja paikkatietoasiantuntija, mistä johtuen myös mittausyksikössä tehtäviä on järjestelty
uudelleen.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki
Toimivat palvelut, helppo arki

Kehittämistoimenpide

Toimialan palvelut helposti
saatavilla; sähköisten palveluiden
kehittäminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Mm. kaavoitusyksikössä kiinnitetty huomiota asiakaspalvelun toimivuuteen.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
Vuosittaiset toimenpiteet
mm. hakemusten käsittelyaika

Sähköiset palvelut yleistyvät nopeasti, ja lupamenettelyjä on keventänyt mm ympäristönsuojelulain muutos.
Rakennusvalvonnassa rakennuslupahankkeet, jotka ovat menneet ympäristö –ja lupalautakunnan ratkaistavaksi, on
pääsääntöisesti saatu seuraavaan mahdolliseen kokoukseen. Muiden hankkeiden osalta käsittelyaika on noin 1kk,
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suunnitelmien tasosta riippuen. Keväällä ja kesällä käsittelyajat venyivät resurssipulan vuoksi. Henkilöstössä on kaksi
osa-aikaisesti työskentelevää, mikä osaltaan vaikuttaa lupakäsittelyaikoihin.
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt

Kiinteistöjen kunnossapito- ja
peruskorjaustöiden määrän ja
suunnitelmallisuuden kasvattaminen

•

•

Kaikkien merkittävien
kiinteistöjen kuntoarviot
valmiina v 2019 aikana
Budjetissa osoitettu riittävät
määrärahat PTS-suunnitelmien
toteuttamiseen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Kuntoarviot ja PTS suunnitelmat on valmiina 45 kiinteistöistä ja loppujen osalta PTS suunnitelmat valmistuvat kuluvan
vuoden aikana. Myös kiinteistökannan salkutus päivitetään syksyn aikana.
Syrjäytymisen ehkäiseminen

Työllistämisvelvoitteen täyttäminen

-

työllistettyjen määrä eri
palvelualueilla

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Työllistettyjä työntekijöitä on ollut alkuvuoden aikana teknisellä toimialalla seuraavasti: katutoimen korjaamolla on
ollut vuoden aikana 1 työllistetty, liikuntapaikkatoimessa 7 hlöä, kuntouttavassa työtoiminnassa 5 hlöä,
vammaispalvelun avotyötoiminnassa 3 hlöä ja työkokeilussa 2 hlöä. Lisäksi wihertoimessa on ollut työllistettyjä 8 hlöä,
kuntouttavassa työtoiminnassa 3 hlöä sekä työkokeilussa 1 hlö ja 1 harjoittelija.
Alueiden tasapainoisuus ja
monipuoliset asumismahdollisuudet

Huolehditaan kaupunkikeskustan ja
muiden alueiden kehittämisestä

-

Energiatehokkuuden parantaminen

Uusiutuvan energian käytön
lisääminen.
Hinku-hankkeen toteuttaminen.

-

uusien asunto- ja yritystonttien
tarjoaminen eri puolilta
kaupunkia
Aurinkoenergian hyötykäyttö
lisääntyy.
Ulkovalaistuksen uusiminen
LED:llä.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Länsirannan kauppakeskushanke etenee, kiinteistönmuodostustoimenpiteet tehty, Papinpellon alue rakentuu ja
kiertotalouden maankäytön kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu. Lisäksi on kartoitettu potentiaalisia
täydennysrakentamisen alueita asuinkäyttöön ja ostettu uusia asuin- ja yritystontteja.

Sekä Pohjoiskehän koulussa että Papinpellon päiväkodissa on toteutettu aurinkoenergiaratkaisu, minkä lisäksi
kohteiden valaistus on toteutettu LED valaistuksella. Hinku-sitoumusten täyttämisessä on pidemmällä aikavälillä
tarkasteltuna edistytty tasaisen vauhdin taulukon mukaista paremmin.
Ympäristön siisteys
Rakennetun ympäristön valvonnan
puhdistusmääräykset kpl/v
tehostaminen.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
“Business as usual” -roskaantumiseen on puututtu siitä satujen ilmoitusten mukaan.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
markkinointi

Investointikohteiden toteutuminen
suunnitellusti.

Yritystonttien kunnallisteknisistä
valmiuksista huolehtiminen.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
• Pohjoiskehän koulu ja
Papinpellon päiväkoti valmiina
kesällä 2019
• Karin kampuksen suunnitelmat
valmiina v 2019 lopussa
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Yritystonttien markkinoinnin
tehostaminen.

Ympäristönsuojelunäkemyksen
tuominen hankkeisiin.
.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Sekä Pohjoiskehän koulu että Papinpellon päiväkoti ovat valmistuneet tavoiteaikataulun mukaisesti heinä-elokuun
vaihteessa. Karin Kampuksen suunnittelu on jatkunut suunnitellun mukaisesti, ja suunnitelmat valmistuvat
helmikuussa 2020.
Yritysalueet kuvattu dronella. Uutta kuvaustekniikkaa hyödynnetään osana alueiden markkinointia. Tarkoituksena on
tehostaa erityisesti Lakarin logistiikka- ja yritysalueen markkinointia.
Ennakoiva ja mahdollistava
Yhteistyö eri viranomaisten kesken.
maankäyttö
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Edellä mainitut käytössä kaikissa kaavatasoissa. Päivitetty asemakaavoja.
Etätyömahdollisuuksien
parantaminen

Laitehankinnat tehdään etäkäyttö
huomioiden.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Etätyö mahdollista erillisten sopimusten mukaisesti.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Liikenneyhteyksien parantamiseen
vaikuttaminen

Osallistutaan VT8 ja VT 12
kehittämishakkeisiin.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
vuosittaiset toimenpiteet.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Osallistuttu edunvalvontatilaisuuksiin: mm. Suomi Areenaan ja Kauppakamarin järjestämiin tilaisuuksiin,
verkostoyhteistyö jatkuu.
Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

Palautejärjestelmien tehokas käyttö.

-

Lupaohjauksesta siirtyminen muihin
vaikuttamiskeinoihin (keskustelut).

-

saatujen palautteiden
analysointi
vapautuva resurssi käytetään
työtapojen uudistamiseen.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Palautejärjestelmän kautta saatiin kaupunkitasoisesti palautteita yhteensä 728 kpl, joista tekniselle toimialojen eri
palveluyksiköille palautteita on kohdistunut seuraavasti: asuminen ja kaavoitus 17 kpl, jäte- ja vesihuolto sekä
ympäristönsuojelu 64 kpl, kadut- ja liikenne 356 kpl, puistot ja metsät 104 kpl, vapaa-aika ja liikunta 52 kpl.
Osalistavan ja keskustelevan toimintakulttuurin edistämiseksi järjestetty yleisötilaisuuksia ja osallistuttu sekä
kansallisiin että kansainvälistiin tapahtumiin (verkostoituminen).
Aktiivinen edunvalvonta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen suojelee asukkailta
päästöjen vaikutuksilta; näennäistä
ristiriitaa suhteessa Rauman
kaupungin tavoitteiden kanssa.
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Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Päästöistä vastuussa on ensisijaisesti toiminnanharjoittaja.
Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

Jatketaan sähköisten palveluiden
kehittämistä; selvitetään
palveluiden soveltuvuus,
kustannusvaikutukset, käytettävyys.

-

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

muutetaan Trimble Locus
selainpohjaiseksi.
kustannukset €/v
sähköisen arkiston
järjestäminen
sähköisten lupahakemusten
määrä

Trimble cLocus käyttöönotto aloitettu, ePermit Leimaus asennettu, sähköinen Tilauspalvelu odottaa
käyttöönottoa.
Ympäristönsuojelussa lupapiste -asiointi on vakiintunut meluilmoitusasioissa.
Kiinteistö ja mittaustoimessa kiinteistö-, yleisenalueen-, ja rasitetoimitukset skannattu.
Ympäristösuojelun (valtion) valvontajärjestelmä YLVAn Rauma-tietoja on alettu päivittää.
Lisäksi on jatkettu rakennusvalvonnan arkistoaineiston skannausta; Vanhan Rauman suunnitelmien
skannaus saatiin valmiiksi.
Sähköistä palvelun osalta kehitystyö on keskeytynyt, koska suunnitelmia ei voi vastaanottaa ennen kuin on
kaupunkitasoisesti ratkaistu sähköinen arkistointi ja allekirjoitus.
Verkostojen hyödyntäminen

Ylikunnallisten yhteistyöverkostojen
toimintaan osallistuminen.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Kaupunkiliikenteen kehittäminen

Peruskatuverkon toimivuus.
Kevyen liikenteen yhteyksien
parantaminen

-

Ylläpitoon käytettävät resurssit

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Raumasta tapahtumakaupunki

Ollaan mukana tapahtumien
mahdollistamisessa.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Merellisyys näkyväksi

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo
vuosittaiset toimenpiteet.

-

Port-Mate hankkeen
toteuttaminen
Otanlahden alueen
kehittäminen
Suvitien rantaraitin
peruskunnostus

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
PortMate –hankkeeseen liittyen käynnistyi Kylmäpihlajan huoltorakennuksen rakentaminen. Urakoitsijan ongelmista
johtuen on sopimus kuitenkin jouduttu purkamaan. Huoltorakennus saatettiin talvivalmiiksi ja työt jatkuvat keväällä
2020. Otalahden alueen kohdeopasteet uusittu.
Suvitien peruskorjaus toteutettu suunnitellun mukaisesti.
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Maailmanperintökohde-statuksen
Raumajoen ekologinen
hyödyntäminen
kehittäminen kaupunkipurona.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Raumanjoen taimenvuosiluokan seurantaan kehitettiin yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa
seurantamenetelmää.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja
Parannamme toimialan sisäistä ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen
ulkoista yhteistyötä ja
vuorovaikutusta.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Toimialan kk-infot valtuustosalissa järjestetty kuukausittain tammi-joulukuussa
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita

Luodaan toimintakulttuuria, jossa
voi esittää erilaisia ideoita
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden toteutuminen

Hankkeen nimi/ Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
PortMate hanke (Kylmäpihlajan huoltorakennus)
Urakka keskeytetty; rakennus saatettu talvivalmiiksi. PortMate hanke päättynyt, joten loppuun
saattaminen omana hankkeena.
RannikkoLIFE
Pienoistraktori hankittu saaristokohteisiin. Metsähallitus tehnyt hankekohteissa luontoselvityksiä.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus

Riskin vaikutuksen arviointi

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi

tehtävien hoidon
vaarantuminen osaavan
henkilöstön puuttuessa

huolehditaan henkilöstön osaamisesta,
raportoidaan osana talouden
raportointia

Toiminnalliset riskit
Henkilöstön rekry-vaikeudet

121

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta
Menettelyvirheet
Ilkivalta

Taloudelliset riskit
Määrärahojen
riittämättömyys
Sopimuskiistat
Vahinkoriskit
Tulvat, myrskyt, tulipalo,
vesivahinko
Strategiset riskit
Strateginen ohjaus ja
päätöksenteko
Kyky uudistua
Resurssien heikkeneminen

voivat aiheuttaa mm.
tietovuotoja ja
vahingonkorvausvaatimuksia
turvallisuusriskit esim.
leikkipuistoissa,
väyläosuuksilla,
rakennuksissa

huolehditaan henkilöstön osaamisesta
(koulutukset) ja riittävästä resurssista

kiinteistöjen kp:n ja infran
turvallisuuden
vaarantuminen
sopimuspalkkio jää saamatta
tai joutaan maksamaan
korvauksia

puututaan terveyshaittoja aiheuttaviin
ongelmiin

valmiussuunnitelmat
laadittu vahinkoriskien
toteutumisen varalta

riskejä voidaan jonkin verran
minimoida kaavoituksen ja
suunnittelun ja toteutuksen avulla

organisaatiomuutokset,
tehtäväjärjestelyt
ei kyetä kehittämään
toimintoja
ei suoriuduta asetetuista
tavoitteista

seuranta osana talouden ja toiminnan
raportointia
kustannustehokkuuden seuranta,
palvelutason toteutumisen seuranta
raportoidaan osana talouden
raportointia

lisätään mm. kameravalvontaa,
huolehditaan ylläpidosta ja
tarkastamisesta; korjataan tehdyt
vahingot

huolellisesti laaditut sopimuset ja
hankeseuranta

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019

Riskin kuvaus

Riskin vaikutuksen arviointi

Tietoverkkojen ja atkohjelmien toimivuus
Verkkohyökkäykset
Henkilötietojen
vuotaminen

toiminnan lamaantuminen

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi

huolehditaan suojauksista ja
käyttäjätunnuksista,
hankkeiden viivästyminen
ohjelmistojen suojaukset kunnossa
seurauksena
koulutus, ohjeistus,
vahingonkorvausvaatimuksia käyttäjätunnukset

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Toiminnan varmistamiseksi tulee tulevina vuosina huolehtia henkilöstön moniosaamisesta liittyen
erityisesti henkilöstömuutostilanteisiin - tiettyjen tehtävien täyttöön liittyen on rekrytoinnissa ollut
ongelmia/viivettä.
Haasteena tulee olemaan kiinteistöjen kunnossapidosta ja käytettävyydestä huolehtiminen johtuen
niukkenevista määrärahoista (korjausvelan hallinta).
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Palvelualueet

6.1 Hallinto ja talous

6.2 Tilapalvelut

TUNNUSLUVUT

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Tekninen kp. €/m³/v

2,0

2,00

2,1

-

2,14

Kiinteistön hoito €/m³/v

1,90

1,93

1,9

1,95

1,99

Kunnossapidettävien kiinteistöjen
(1.020.024 m3) kustannukset
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Asunnot ja toimitilat:
Kunnan suoraan omistamien asuntojen
lukumäärä, 31.12,, kpl

TP 2016

TP 2017

107

Kunnan suoraan omistamien asuntojen
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2
Kunnan omistamien asuntoosakehuoneistojen lukumäärä 31.12.,
kpl
Kunnan suoraan omistamien muiden
tilojen huoneistoala 31.12., yhteensä hm2

Kiinteistöyhtiöitä
Asuntoja
M2:ä
Liikevaihto
Lainakanta
Asuntohakemuksia
Uusia vuokrasopimuksia
Käyttöaste
Kaupungin suoraan omistamia
asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä

6.3 Aluepalvelut

5

212902

TP 2016

TP 2018

TA 2019

TP 2019

108

80

77

77

4236

3424

3618

3618

9

5

4

4

168239

218273

188 984

187 069

TP 2017
TP 2018
TA 2019
TP 2019
13
13
13
13
12
1228
1228
1228
1 228
1 228
77955
77955
77955
77 955
77 955
6.824.750 6.920.000 6.800.000
6 986 000
6 851 150
35.826.700 35.225.60 36.800.00 33 006 000
26 973 587
n. 1000
929
n.1100
1 069
1050
245
250
240
287
245
96,7 %
97,3 %
96,0 %
95,8
92,6
n. 100
n. 100
n.100
n. 100
100
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Liikenneväylät

TP 2017

TA 2018

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet,
31.12.,km
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen
väylät, 31.12., km
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet,
31.12., km

275

276

275

277

276

106

106

107

104

108

0

0

0

0

0

Muut yksityistiet 31.12., km
Liikennealueiden ylläpito
kunnossapitokustannus (€/m2)
Saneerattu verkostokilometri (km)
Kunnallistekniikalla varustettuja
rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl
vuoden aikana valmistuneet tontit
vuoden aikana haettavana olleet
tontit
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja,kpl
vuoden aikana valmistuneet tontit
vuoden aikana haettavana olleet
tontit

345

345

345

345

345

2,2

2,0

1,6

2,0

1,9

11
86

0
87

0
60

33
87

0
90

4
21

6
19

0
5

0
19

0
18

Kunnallistekniikan investointimäärärahat €
(milj.)
Puistot ja muut yleiset alueet
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen
pinta-ala 31.12., ha
Maa- ja metsätilat
Peltopinta-ala, 31.12., ha
Metsäpinta-ala 31.12., ha
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m3

6.4 Tilaustyöt

(ei sis
Lakaria)
4,8

5,7

4,5

6,5

4,3

165

165

165

165

165

3870
12680

119
3870
8000

119
3870
10224

119
3870
8850

119
3870
7760
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6.5 Satakunnan Pelastuslaitos

TUNNUSLUVUT
Valvontakohteet Rauma
A1 Ympärivuorokautisessa käytössä
olevat kohteet
2 Opetusrakennukset ja päiväkodit

TP
2016

TP
2017

TP
2018

TA 2019 TA 2020 TP 2019

kohteita
yht. lkm
61

19

37

28

32

30

25
47
36

25

25

11

59

50

54

67

70

89

52

50

112

90

22

634

550

242

36

62

2

30

A3 Kokoontumis- ja liiketilat

203

37

44

A4Teollisuus- ja varastorakennukset

268

21

70

A5 Maatalousrakennukset

100

5

58

A6 Muut rakennukset

314

87

91

A7 Asuinrakennukset

9928

114

1014

38
89
445

11
alle 60 s

11
alle 60 s

606
1053

904
1882

600
2000

700
2000

621
2925

800

2954

8294

4000

4000

4110

1373
1253
1170
824

581
2384
2076
1901

569
2464
2134
2005

900
2000
8000
1000

580
2470
2140
2020

716
2055
2248
2039

24

59

45

50

130

239

Operatiivinen toiminta
- päivystysvahvuus
- lähtövalmius alle
- palo- ja pelastushälytykset
- turvallisuuskoulutus
(henkilöä)
700
- esittely, neuvonta (henkilöä)
Sairaankuljetus
- A-, B-tehtävät
- C- tehtävät
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei
kuljetusta)
- ensivaste

6.6 Kaavoitus

alle 60
s
367
1421

20

11
11
alle 60 s alle 60 s alle 60 s

126

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

6.7 Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

Kiinteistö ja mittaustoimi
TUNNUSLUVUT
(tilasto toteutuneesta)
MAAOMAISUUS
Kaupungin maaomaisuus (ha)
Vuokra-alueet (ha)
TONTTIEN LUOVUTUS
Luov. pientalotontit (kpl)
Luov. kerrostalotontit (kpl)
Luov. yritystontit (kpl)
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN
MUODOSTUS
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)
Lohkottu tontteja (kpl)
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)
KARTASTOT
Mobiilikeilaus (km)
Täydennyskartoitus

TUNNUSLUVUT
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit
Korkotukilainat
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset
Rakennusvalvontamaksu (t€)

TP 2016

TP2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

7862
680

7863
711

7837
973

7860
720

7856
750

15
0
2
TP 2016

28
0
13
TP 2017

21
3
6
TP 2018

25
4
10
TA 2019

10
1
6
TP 2019

6239
12
26

6277
12
39
17

6290
26
6

6350
25
20

6375
95
28

380

1300

0
185

50
100

0
0

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

567
32
743
0
0
432

429
61
790
0
0
419

533
39
770
0
0
520

600
40
800
0
0
350

531
34
720
0
0
532
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TUNNUSLUVUT
Ympäristöluvat ja velvoitteet
Merkinnät ympäristönsuojelun
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ’) ei kä*
Vesioikeudelliset riitaratkaisut
Määräykset ilmoitusten johdosta
Tarkastus- ja valvontakäynnit
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit
Maa-ainesluvat
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TP 2019

2
2
32
0
1
24
86
64
0
140

6
5
47
0
0
59
81
98
0
152

1
0
42
0
0
32
138
93
2
0

3
5
50
10
2
40
200
125
2
0

1
4
40
4
0
40
167
109
0
0

128

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

7 Taseyksiköt
7.1 Ruokapalvelut-taseyksikkö
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019
Tuloslaskelma

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeyli-/alijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Rahoituslaskelma

TA 2019
Erotus
TP 2018 TA 2019 KS muutokset MTA 2019 TP 2019 (TOT-TA)
7 522 452 7 860 899
0 7 860 899 7 543 170 -317 729
152 441
82 000
18 974 100 974 163 821
62 847
-2 819 790 -2 956 930
-110 -2 957 040 -2 834 749 122 291
-2 024 396 -2 182 300
0 -2 182 300 -2 058 187 124 113
-795 393 -774 630
-110 -774 740 -776 562
-1 822
-4 094 419 -4 082 371
-64 097 -4 146 468 -4 083 289
63 179
-3 323 541 -3 379 161
-36 328 -3 415 489 -3 362 631
52 858
-770 879 -703 210
-27 769 -730 979 -720 658
10 321
-43 173
-43 650
0
-43 650
-33 659
9 991
-790 248 -855 900
0 -855 900 -832 574
23 326
-72 737
4 048
-45 233
-41 185
-77 279 -36 094
427
0
0
0
376
376
-72 310
4 048
-45 233
-41 185
-76 904 -35 719

TOT %
96,0 %
162,2 %
95,9 %
94,3 %
100,2 %
98,5 %
98,5 %
98,6 %
77,1 %
97,3 %
187,6 %
0,0 %
186,7 %
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Ruokapalvelut-taseyksikön liikevaihdon toteutuma on 96,0 %. Talousarviossa ruokapalvelun
tuotot/liikevaihto perustuu toimialojen ennakkoon ilmoittamiin vuotuisiin ateriamäärin. Liikevaihdon
toteutuma muodostuu kuluvan vuoden aikana todellisiin, tilattuihin ja sen perusteella laskutettuihin
ateriamääriin.
Taulukosta 1. ilmenee eri toimialojen arvioidut kustannukset ja toteutuneet kustannukset, sosiaali- ja
terveystoimialalta laskutettiin yhteensä 406 108 € arvioitua vähemmän. Tähän vaikuttivat sosiaali- ja
terveystoimialan oman toiminnan muutokset mm. asukas- ja potilaspaikoissa. Sivistystoimialaan
laskutettiin 57 114 € vähemmän kuin mitä talousarvioon oli arvioitu, tämä johtuu pääsääntöisesti lokamarraskuussa olleista kolmen päivän lakoista, jolloin aterioita ei pystytty toimittamaan sivistystoimialan
toimipisteisiin ja näin ollen toimialalta jäi laskuttamatta n. 20 000 €/pv, yhteensä n. 60 000 €.
Ruokapalvelun toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin mahdollisuuksien mukaan kuluneen vuoden aikana
suhteessa väheneviin tuloihin toimintaa tehostamalla ja materiaaliostoja vähentämällä.
Toimintamenojen toteutumaprosentit ovat henkilöstökulujen osalta 98,6 %. Henkilöstökuluja vähensivät
pienentynyt palvelujen tarve, toiminta- ja työskentelytapojen kehittäminen. Lisäksi syksyn ( 3 vrk)
ennakoimattomat lakot vähensivät henkilöstökuluja yhteensä n. 18 000 €. Henkilöstökuluja kasvattivat
palkkojen yleiskorotukset sekä järjestelyvaraerä sekä elokuussa 2019 avautuneet kaksi uutta
toimipistettä, Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon vuoropäiväkodin palvelukeittiöt.
Aineiden-, elintarvikkeiden- ja muiden tarvikehankintojen toteuma on 94,3 % ja palvelujen oston osalta
100,2 %.
Ruokapalvelut taseyksikölle asetettiin talousarviokauden aikana 100 840 €:n säästötavoite. Kuluja
karsittiin yhteensä n. – 208 800 € mm. henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään n. - 63 000 €,
elintarvikekuluja n. - 76 000 € ja näin ollen säästötavoite ylitettiin.
Vuoden tilikauden alijäämä Mta 2019 on – 41 185 € ja tot 2019 – 76 904 €, alijäämää muodostui – 35 719
€ enemmän kuin oli budjetoitu.
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investoinneista jää toteuttamatta n. 90 000 €, joka oli varattu Steniuksen tunneliastianpesukoneen
hankintaan huonokuntoisen vanhan koneen tilalle.
Investointi on siirretty seuraavalle vuodelle, jolloin selkenee Steniuksen keittiön tuotantotapa ja
toiminta, tällöin tarvittavan koneen kapasiteetti ja malli tarkentuu.
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.
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Ruokapalvelussa on jatkettu ympäristöasioihin kouluttautumista ja ympäristöpassin valmennusta.
Ympäristöosaava-passin suorittaneita ruokapalvelussa on 128 henkilöä.
Ruokapalvelussa on työskennellyt kuntouttavasta työtoiminnasta ja työllistettyinä yhteensä 8 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
Ruokapalvelut- ja puhtauspalvelut taseyksiköiden yhdistäminen yhdeksi taseyksiköksi on valmisteltu
tapahtuvaksi 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 linjattiin palvelutuotannon
säilyttäminen ennallaan ja määriteltiin kehittämistyölle tavoitteet sekä kustannuskehityksen, että
henkilöstömäärän osalta. 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.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, 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.
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Yleisarvosana:5
Kirjallinen arviointi:
Ruokapalvelun hallinto; esimiehet ja asiantuntija ovat seuranneet vuonna 2019 talouden (käyttötalous ja
investoinnit) että toiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vuositason talouden ja toiminnan
tiedot sekä taloustietojen ennuste on esitelty osavuosikatsauksissa.
3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Toiminnan riskit
Toiminnan riskit liittyvät päivittäisen toiminnan hallintaan sekä häiriötilanteisiin.
• Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen
tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien
osaamistasosta. Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan häiriöihin on varauduttu mm.
säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot sekä säännöllisesti kouluttamalla omaa
henkilöstöä sekä antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille.
Ruokapalvelun ruuanvalmistusta ja päivittäistä toimintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö sekä toimijan
toteuttama lain edellyttämä omavalvonta-järjestelmä.
• Keittiöt noudattavat omavalvonta-ohjelmaa ja tekevät säännöllisesti päivittäin
omavalvontaohjeistuksen mukaiset mittaukset, tarkastukset, näytteenotot sekä keittiöiden
hygieniasuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Tuotantokeittiössä tehdään lisäksi kahdeksan
kertaa vuodessa (5 kohdetta/kerta) 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, seurantavastuu 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.

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

132

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. Kesäkuussa 2019 kaupunginhallitus päätti
liittymisestä Hanselin (ent. KL-Kuntahankinnat) elintarvikkeiden puitesopimukseen uudelle
sopimuskaudelle 1.2.2020 – 31.1.2024.
Hankintoja tehdään sopimustoimittajilta keskitetysti.
• Tilauksia tekevät tulosyksiköiden tuotantokeittiöiden siihen nimetyt työntekijät, vastaanotto
tarkastukset tekee kunkin työpisteen vastuu työntekijä, laskujen tarkastuksen suorittaa
asiatarkastaja joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä.
• Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin
sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysilla.
Kuukausittaisia toteumaraportteja palveluyksiköiden esimiehet ja ruokapalvelujohtaja seuraavat
säännöllisesti.
Ruokapalvelussa käsitellään käteistä rahaa vain kolmessa pisteessä ja niissä asianmukaiset
kassatoiminnot sekä noudatetaan alitilittäjän ohjeita.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi: Hankinnoissa on noudatettu hankintalakia. Elintarvikkeet hankintaan KLKuntahankinnat puitesopimuksen kautta, kalat, leipomotuotteet ja perunat ovat kilpailutettu erikseen
hankintapalvelujen kanssa. Pienhankinnat esim. Koneet ja laitteet kilpailutetaan Gloudia.järjestelmän
kautta.
5. SOPIMUSTOIMINTA
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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6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on otettu vakavasti sekä tehty tarvittavat
toimet. Tilintarkastajilla ja sisäisellä tarkastuksella ei ole ollut huomautettavaan ruokapalvelun
toiminnassa. 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.
TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Taseyksiköllä ei ole ollut oikeudenkäyntejä.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019
Taseyksiköllä ei ole kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA
Ruokapalvelut- taseyksikön palvelutoiminta on toimialoille myytävää sisäistä ateriapalvelua, kaupungin
henkilöstöruokailua ja sairaalan kahviomyyntiä. Vähäisissä määrin ateriapalvelua myödään
sairaalakiinteistössä toimiville sairaanhoitopiirin yksiköille.
Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Ruokapalvelut-taseyksikön toiminta on tavoitteiden mukaista ja projektit ovat edenneet suunnitellusti.
Valmistelutyöt ja päätökset tehty ruokapalvelut ja puhtauspalvelut taseyksiköiden yhdistämiseksi vuoden
2020 alusta alkaen.
Henkilöstön osaamista on lisätty erilaisilla alan koulutuksilla mm. yhdistelmätyöntekijäkoulutukset,
erikoisruokavaliokoulutukset. Työhyvinvointiin on kiinnetty huomiota ruokapalvelun omilla ergonomiaja työhyvinvointityöryhmillä sekä ryhmätyönohjauksilla.
Valmisteltiin elokuussa avattavien Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon vuoropäiväkodin toimipisteiden
uuden toimintatavan käynnistämistä ja toiminnan aloittamista yhteistyössä puhtauspalveluiden kanssa.
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä on laajennuttu ja Atop-mitoitusjärjestelmä on otettu
aktiiviseen käyttöön. Ateriatarjonnassa pääpaino on ollut kasvisruuan ja ruuan kotimaisuusasteen
lisääminen. Sydänmerkkiateriat otettu käyttöön kouluruokailussa toukokuussa 2018,
varhaiskasvatuksessa syyskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019 henkilöstöravintoloissa.
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Tehty Vahva Vakaa Rauma-talousohjelman vaatimaa laajaa selvitystyötä yhteistyössä puhtauspalveluiden
kanssa.
Syyskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi ruokapalvelut- ja puhtauspalvelut-taseyksikön yhdistämisen
yhdeksi ruoka- ja puhtauspalvelut-taseyksiköksi 1.1.2020 alkaen.
Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide
Osaava henkilöstö

Henkilöstöohjelman toteuttaminen
Henkilöstön osaamiskartoitukset ja
niiden perusteella ammatillisen
osaamisen laajentaminen.

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri
tavoitearvo
toteutuneet toimenpiteet
-

koulutustunnit ja suoritetut
tutkinnot
laadunhallinta ja
asiakaspalautteet

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Kevään aikana päättyi WinNovan kanssa yhteistyönä järjestetty yhdistelmätyöntekijäkoulutus (12 työntekijää
+ 4 esimiestä), jossa sekä ruoka- että puhtauspalveluyksikön perustehtäviä opetettiin henkilöille, jotka
osallistuvat päivittäin kummankin yksikön perustehtäviin. Koulutuksen palautteiden pohjalta suunniteltiin
seuraava koulutuskokonaisuus, joka käynnistyi lokakuussa. Tämä ryhmä koostuu uuden PohjoiskehänPapinpellon ruoka- ja puhtauspalvelutiimin työntekijöistä (12 hlö).
• Loiste-esimieskoulutuksessa on 3 henkilöä
• Ruokapalvelu omat ergonomia- ja työhyvinvointi työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti
• Steniuksen sekä Nanun tuotantokeittiöissä on ollut pitkäkestoiset ryhmätyönohjaukset koko henkilöstölle
• Laadunhallinta ja asiakaspalautejärjestelmä tulee hankittavaksi ja käyttöönotettavaksi vasta taseyksiköiden
yhdistämisen jälkeen. Suullisiin ja kirjallisiin asiakaspalautteisiin vastaus pyritään antamaan välittömästi
selvitystyön valmistuttua.
Vahva talous

Käynnistetään valmistelutyö ruokaja puhtauspalvelut taseyksiköitten
yhdistämiseksi vuoden 2020 alussa

-

toiminta- ja
asiakaspalveluprosessien
tarkastelu
organisaatio- ja
talousarviorakenteen
tarkastelu
toimintasäännön päivitys

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Ruokapalvelut ja Puhtauspalvelut taseyksiköitten hallinnot ovat yhdessä tarkastelleet nykyisä toiminta- ja
asiakaspalveluprosesseja. Yhteistyön tuloksena on valmisteltu uusi organisaatio- ja talousarviorakenne
yhdistyville yksiköille. Toimintaprosessien tarkastelu ja kehittäminen jatkuu uudessa taseyksikössä.
• Syyskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi ruokapalvelut- ja puhtauspalvelut-taseyksikön uuden organisaation
ja yhdistämisen yhdeksi ruoka- ja puhtauspalvelut-taseyksiköksi 1.1.2020 alkaen.
• Taseyksiköitten yhdistymisen edellyttämä sääntöjen päivitys on tehty ja viety kaupunginhallituksen
päätettäväksi siten, että päätös yksiköitten yhdistymisestä oli hyväksyttynä ennen TA2020 ja siihen liittyvän
virkapaketin käsittelyä.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
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Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

Hyvinvointiohjelman mukaisesti
tarjotaan laadukkaita ja
ravitsemuksellisesti oikein
koostettuja ateriapalveluita julkista
ruokapalvelua käyttäville asiakkaille.
Palvelukokonaisuudet tuotetaan
kustannustehokkaasti. Haetaan
mahdollisuuksia yhdistää ruoka- ja
puhtauspalvelun henkilöstön
päivittäistehtäviä
Tuotanto- ja palveluprosessien
kehittäminen ennakoiden
asiakastarpeiden muutokset ja
nykyteknologian tuomat
mahdollisuudet.

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri
tavoitearvo
Kouluruokadiplomit
Varhaiskasvatuksen
makuaakkoset
Sydänmerkkiateriat

-

yhdistelmätyöntekijöiden ja
moniosaajien määrä, hlö

-

laadunhallintaohjelman
käyttöönotto

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Kouluruokadiplomista on tiedotettu kaikkiin kouluihin palvelusopimusten yhteydessä ja käyttöönottoa
valmisteltu. Kouluruokadiplomi on yhdessä koulun kanssa anottu ja saatu Lapin ja Kodisjoen kouluihin, asia
etenee syksyn aikana muiden koulujen kanssa.
• Varhaiskasvatuksen makuaakkosista on keskusteltu varhaiskasvatuksen palvelusopimusten yhteydessä ja niitä
lähetään viemään eteenpäin yhdessä päiväkotien kanssa vuoden 2020 aikana.
• Sydänmerkkiateriat ovat käytössä keväästä 2018 koululounailla, syyskuusta 2018 varhaiskasvatuksen aterioilla
ja henkilöstöravintoloissa maaliskuusta 2019 alkaen.
• Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon vuoropäiväkodin ruoka- ja puhtauspalveluissa otettiin käyttöön elokuussa
2019 uusi toimintatapa. Työtiimin muodostaan 12 ruoka- ja puhtauspalveluiden yhdistelmätyöntekijää, jotka
hoitavat näiden molempien kohteiden ruokapalvelun ja puhtauspalvelun työt. Näiden lisäksi toimii jo toiset
12 yhdistelmätyöntekijää eri ruoka- ja puhtauspalveluiden kohteissa.
• Laadunhallintaohjelman sekä asiakaspalautejärjestelmä valmistelutyöt ovat sidoksissa ruoka- ja
puhtauspalveluiden taseyksiköiden yhdistämiseen, jolloin haetaan molempia aloja palvelevaan yhtä
järjestelmää.
Energiatehokkuuden parantaminen

Huomioidaan hankinnoissa ja
hiilineutraalikunta-hankkeen
periaatteet.

-

hankintojen kilpailuttaminen ja
hankinnat tehdään
kestäväkehitys- ja
ympäristönäkökohdat
huomioiden, lkm

Ympäristön siisteys

Panostetaan henkilöstön
ympäristöasioiden osaamiseen ja
huomioidaan toiminnassa kestävän
kehityksen näkökulma.

-

ympäristöpassin valmennus,
ympäristöosaava-passin
suorittaneiden lkm
sovelletaan Vastuullisten
elintarvikehankintojen opasta
elintarvikkeiden
kilpailutuksissa ja hankinnassa

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
•

-

Alkuvuonna tehtiin ateriakuljetusten kilpailutus ja päätös hankinnasta. Kilpailutuksessa kriteereinä oli, että
kuljetuskaluston ympäristövaikutus on oltava vähintään Euro 5 luokkaa. Lisäksi edellytettiin
polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta tarjoajalta autokohtaista polttoaineenkulutuksen ja
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•
•
•
•
•

taloudellisen ajotavan seurannan järjestämistä. (laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon
ottamisesta julkisissa hankinnoissa 1509/2011).
Ympäristöpassin suorittaneita ruokapalvelussa on tällä hetkellä 128 henkilöä. Passin uusimiset ovat jatkuva
prosessi, koska passin voimassaoloaika on kolme vuotta
Ravitsemuspassit ovat voimassa tällä hetkellä 96:lla palvelutuotannon työntekijällä, passin uusimiset ovat
jatkuva prosessi, koska passin voimassaoloaika on kolme vuotta
Elintarvikehankitojen hankintakriteerinä toteutetaan vastuullisien elintarvikehankintojen opasta asettamalla
kriteerit tuotteille jo tarjouspyyntövaiheessa ja huomioimalla ne hankintoja tehdessä.
Avustusjärjestöille on luovutettu ylijäämäruokaa Nanun ja Steniuksen tuotantokeittiöistä jo useamman
vuoden ajan.
Ruokapalvelussa on kiinnitetty syntyvän ruokahävikin määrän vähentämiseen erilaisin kampanjoin ja
tiedottamisella sekä hävikin määrää mittaamalla ja seuraamalla.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Koulutustarjonnan turvaaminen
elinkeinoelämän tarpeisiin

Yhteistyö alan oppilaitosten ja TEkeskuksen kanssa, osaavan
henkilöstön saanti.

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri
tavoitearvo
työssä oppijoiden ja
työssäoppimisviikkojen määrä
rekrytointien hakijamäärät

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Oppilaitoksista on ollut 13 työssä oppijaa ja yhteensä 70 vko.
• Työllistettyjä on ollut 4 henkilöä, yhteensä 17 kk.
• Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 4 henkilöä.
• Rekrytointeja oli yhteensä kuuteen toimeen ja hakijoita oli 47 henkilöä.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
markkinointi

Huomioidaan yritysnäkökulman
toiminnassamme.

-

-

hyödynnetään mahdollisuutta
hankkia kotimaista lähiruokaa
voimassa olevien
hankintasopimusten puitteissa
elintarvikkeiden kotimaisuusaste

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• KL-Kuntahankintojen elintarvikepuitesopimuksen hyödyntäminen kotimaisen ja lähiruuan ostamisessa.
• Elintarvikkeiden kotimaisuusaste on n. 78 – 84 % vuoden ajasta riippuen.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja
palvelukokonaisuuksien
kehittäminen yhteistyössä eri
asiakasryhmien kanssa.

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri
tavoitearvo
toteutuneet sähköisten
asiointipalvelujen
kehittämistoimet

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Koulujen maksullisen välipalamyyntiin otettiin maaliskuussa 2019 käyttöön ns. välipalapassi. Huoltajat tai
oppilaat ostavat itse välipalapassin Rauman kaupungin verkkokauppasovelluksesta. Palvelukeittiöissä ei
käsitellä enää tämän jälkeen käteistä rahaa.
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Keittiöiden sähköinen omavalvontajärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön uusissa toimipisteissä, käyttöä
laajennetaan vaiheittain vuosina 2020 –2021. Sähköisen järjestelmän kautta ympäristöterveysvalvonta pystyy
hakemaan keittiöiden reaaliaikaset omavalvonnan tiedot ja mittaustulokset.

Verkostojen hyödyntäminen

Ollaan mukana eri
asiantuntijaverkostot ja –
asiantuntijaverkostoissa aktiivisena
tapahtumat, lkm
kehittäjä ja Sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelussa
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Toimitaan maakunnan sekä valtakunnallisissa alan verkostoissa, osallistuttiin tapaamisiin, webinaareihin ja
seminaareihin vuoden aikana.
• Toimittiin aktiivisesti SataSoten Sote- ja maakuntauudistuksen ruoka- ja puhtauspalveluiden
valmistelutyöryhmässä, valmistelut päättyivät keväällä 2019.
• Ruokapalvelun johtaja, esimiehet ja asiantuntijat toimivat monialaisissa asiantuntija- ja työryhmissä jäseninä
tai puheenjohtajana.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus

Riskin hallinta

Riskin toteutumisen seuranta

Ruokapalvelu tuotanto- ja
palveluprosessinhallinta ja
siihen syntyvät mahdolliset
häiriötilanteet

Päivittäistä toimintaa hallitaan
tuotannonohjausjärjestelmällä,
joka on riippuvainen
tietotekniikan ja
verkkoyhteyksien sujuvasta ja
häiriöttömästä toiminnasta
sekä käyttäjien
osaamistasosta. Häiriötilanteet
voivat johtaa lyhyisiin
toiminnan keskeytyksiin.

Tuotannonohjausjärjestelmän
tietotekniikan häiriöihin on varauduttu
mm. säilyttämällä edellisten tilausten
paperiversiot sekä säännöllisesti
kouluttamalla omaa henkilöstöä sekä
antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille.

Ennakoimattomien lakkojen
vaikutukset lakisääteisiin
palveluihin

Valmiussuunnitellussa on
huomioitu elintarvike- ja
kuljetusalojen lakkojen
vaikutusten minimointi. Lakon
kohdistuessa oman
henkilöstön tekemään työhön,
turvataan kuntalaisten
henkeen ja terveyteen
vaikuttavien ateriapalvelujen
saanti.

Elintarvikkeiden yleinen
hintatason nousu.

Ruokapalvelun
elintarvikekustannukset n.
ovat n. 2 milj. € vuodessa (30
% menoista), jo muutaman %-

Ei vaikuttamismahdollisuuksia
lakkojen syntyyn. Kun lakkojen
ennakkoilmoitukset tulevat säädetyssä
ajassa, 14 vrk:tta ennen lakon alkua,
asiaa pystytään varautumaan
paremmin. Huomioitavaa on, että
tällöinkään kaikkia palveluja ei pystytä
säilyttämään saman sisältöisenä kuin
normaaliolosuhteissa.
Rauman ruokapalvelut on tehnyt
Kuntaliiton Kuntien jatkuvuuden
hallinta työryhmälle esityksen, että
valmiussuunnittelun päivityksen (v.
2021) huomioidaan tämän tyyppisten
lakkojen vaikutukset ateriapalveluihin.
Elintarvikehankinnoissa kuulutaan KLKuntahankintojen puitesopimukseen,
sopimuskausi tammikuuhun 2020 asti.
Tuotannonohjaus-järjestelmässä
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Pitäytyminen
yksikön nousu hinnoissa
hankintasopimuksissa olevissa aiheuttaa ison kustannuserän.
sopimustuotteissa.

olevaan ruokalistaan ja reseptiikkaan
on taustalle määritelty valikoidut
sopimustuotteet. Tilauksia tekevät
palveluyksiköiden tuotantokeittiöiden
ruokapalveluvastaavat, vastaanottotarkastukset tekevät kunkin työpisteen
vastuu työntekijä, laskujen
tarkastuksen suorittaa asiatarkastaja,
joka on eri henkilö kuin laskujen
hyväksyjä.
Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden
hankintaa seurataan säännöllisesti
määräajoin sopimustoimittajilta
saadulla ostojen ABC-analyysilla.

Keittiöiden laitteiden
toimivuus ja kunto,
keskeytykset mm. veden – ja
sähkönsaannissa.

Toiminta keskitetty kahteen
isoon tuotantokeittiöön, joten
niiden toimintavarmuus täytyy
olla ajan tasalla, jotta
tuotantoon ei tule katkoksia.
Palvelukeittiöissä, joita on 40
kpl, täytyy tarjoilu- ja
astiahuoltoprosessien toimia
ilman keskeytyksiä.

Työtapaturmat

Sairauslomat ja niistä
aiheutuneet taloudelliset,
toiminnalliset ja
henkilökohtaiset rasitteet.

Mahdolliset kontaminaatiot,
ruokamyrkytykset tai niiden
epäilyt.

Asiakkaille aiheutuvat haitat ja
sairastumiset. Toiminnan
keskeytyminen ja korvaavan
toiminnan hankkiminen.
Taloudelliset menetykset.

Laitteiden säännöllinen huolto ja
uusiminen ennen käyttöiän
päättymistä.
Keittiöiden laitteet on luetteloitu,
niiden huoltotoimenpiteet kirjataan ja
sen perusteella arvioidaan
uusimistarve.
Keittiölaitteiden työsuojelun
riskiarviointi on tehty.
Häiriötilanteisiin esim. veden ja
sähkön saannin vaarantuessa on
varauduttu valmiussuunnitelmassa.
Työntekijöiden perehdytys ja
työsuojelulliset toimenpiteet.
Henkilöstön riskienarviointi tehty
Haiproon. Otetiin käyttöön
työtapaturmien hallintamalli.
Toimiva omavalvontajärjestelmä ja –
raportointi jota
ympäristöterveysvalvonta valvoo.
Oiva-järjestelmän raportointi
luettavissa kaupungin ruokapalvelun
sivuilta.
Osallistuminen maakunnalliseen
suunnittelutyöhön Muut tukipalvelut
työryhmässä. Aktiivinen tiedottaminen
ja ennakoivat toimenpiteet omassa
organisaatiossa.
Asiakasryhmien palveluverkossa
tapahtuvat muutokset selvitetään
yhteistyöpalaverissa ennen uuden
toiminnan alkua.

Sote- ja maakuntauudistuksen Taloudellinen, toiminnallinen
lykkääntyminen
ja henkilöstöpolittiinen riski.

Palveluverkossa tapahtuvat
muutokset, väistötilat

Taloudellinen ja toiminnallinen
riski.
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Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019

Riskin kuvaus

Riskit kartoitettu vuoden
2017-18 tietosuojaprojektissa.

Riskin hallinta

Tietoturvan ja –suojan
heikkeneminen

Riskin toteutumisen seuranta

Arjen tietosuoja todistuksen on
suorittanut koko henkilöstö.
Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmästä
on tehty tietosuojaseloste.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Toimialoilla tapahtuvien rakenne – ja palveluverkkomuutosten ennakointi ja muutosten vaikutukset
ruokapalvelun toimintaan ja palvelutarjontaan. Tiivis yhteistyö toimialojen kanssa auttaa muutosten
onnistuneeseen läpivientiin.
Suuri haaste henkilöstön korkean keski-iän myötä runsas eläköityminen ja osaavan työvoiman saanti.
Uusien henkilöiden perehdyttäminen ja systemaattisen perehdyttämisohjelman noudattaminen on
tärkeää, jotta toimintaan liittyvät riskit minimoidaan.
Taseyksikön tunnusluvut
Taulukko1. Sisäiset ateriatuotot 2017 - 2019
Tilaaja toimiala/
palvelualue
RAS ja
Terveyskeskus
Vanhuspalvelut
Sosiaalipalvelu
sosiaali- ja
terveystoimiala
yhteensä
Varhaiskasvatus
Peruskoulut
Lukio
Areva
Iltapäiväkerhot
sivistystoimiala
yhteensä
Yhteensä
sisäinen
aterialaskutus

tp 2017/€
640 034

tp 2018/€

ta 2019

tot 2019/ €

594 022

707 052

592370

erotus tot/ta
2019
-114 682

83,78

1 970 051
149 553
2 759 638

1 885 527
175 453
2 655 002

2 111 942
81 773
2 900 767 €

1 826 933
75 356
2 494 659 €

-285 009
-6 417
-406 108 €

86,50
92,15
86,00

1 515 670
1 964 866
355 219
24 417
69 750
3 929 922

1 510 652
1 931 577
327 305
31 331
71 792
3 872 657

1 638 213
1 947 972
335 523

1 604 962

4 048 658 €

1 960 142
322 192
32 228
72 020
3 991 544 €

-33 251 €
12 170
-13 331
14 228
-36 930
-57 114 €

97,97
100,62
96,03
179,04
66,10
98,59

6 689 560 €

6 527 659 €

6 949 425 €

6 486 203 €

- 463 222 €

93,33

18 000

108 950

Taulukko 2. Tuotetut ateriat yhteensä 2017 - 2019
ateriat/kpl

tot %

tot 2017

2 186 854

tot 2018

2 138 585

tot 2019
2 164 849
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Taulukko 3. Sisäisten ateriapalvelujen hinnat 2017 - 2019
Ateriatyyppi
koululounas
päivähoitolounas
Sote hajautettu lounas
Sote keskitetty lounas

tp 2017
2,88 €
3,44 €
4,31 €
6,57 €

tp 2018
2,88 €
3,44 €
4,31 €
6,57 €

tp 2019
2,90 €
3,46 €
4,33 €
6,60 €

Taulukko 4. Ruokapalveluhenkilöstö 2018 - 2020
vakansseja
henkilötyövuosia (htv)
laskennallinen eläkeikä/eläköityneet

ta 2018
128
108,9
1 hlö

ta 2019
136
115
0 hlö

tp 2019
136
113
0 hlö

ts 2020
132
2 hlö
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7.2 Puhtauspalvelut-taseyksikkö
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019

Tuloslaskelma

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeyli-/alijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

TA 2019
Erotus
TP 2018 TA 2019 KS muutokset MTA 2019 TP 2019 (TOT-TA) TOT %
5 429 266 5 662 953
5 662 953 5 535 630 -127 323
97,8 %
53 416
2 906
2 906
31 345
28 439 1078,6 %
-1 454 002 -1 492 905
-17 792 -1 510 697 -1 356 354 154 343
89,8 %
-143 175 -175 750
-175 750 -179 430
-3 680 102,1 %
-1 310 827 -1 317 155
-17 792 -1 334 947 -1 176 924 158 023
88,2 %
-4 253 085 -4 315 843
1 011 -4 314 832 -4 263 629
51 203
98,8 %
-3 297 601 -3 433 453
-10 280 -3 443 733 -3 432 824
10 909
99,7 %
-955 484 -882 390
11 290 -871 100 -830 805
40 294
95,4 %
-8 890
-8 890
-9 228
-338 103,8 %
-16 283
-17 670
-17 670
-34 786 -17 116 196,9 %
-240 689 -172 355
-13 876 -186 231
-97 022
89 208
52,1 %
489
11 300
11 300
416 -10 884
3,7 %
-240 200 -161 055
-13 876 -174 931
-96 606
78 324
55,2 %

Rahoituslaskelma

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Puhtauspalvelut taseyksikön liikevaihdon toteutuma on 97,8 %. Toteumaan vaikuttivat mm. toimialojen
palvelutarpeiden väheneminen kesken toimintakauden VVR- ja muiden muutosvalmisteluiden
heijastumana. Sisäisen laskutuksen kulueriä korjattiin vastaamaan alentuneita toimintakustannuksia.
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Toimintamenojen toteutumaprosentit ovat henkilöstökulujen osalta 98,8 %, aine- ja tarvikehankintojen
102,1 % ja palvelujen oston 88,2 %.
Henkilöstökulujen toteutumaprosentin jäämisen alle 100 %:n mahdollistivat osaltaan arvioitua
suuremmat kelakorvaukset, henkilöstön pitämät palkattomat työlomat, sekä toimialojen
palvelutarpeiden supistuminen.
Siivouspalveluiden ostohinnat olivat osittain arvioitua alhaisemmat, myös laatupoikkeamien sanktiot
pienensivät kuluja ja jäähallin kevään ottelukausi jäi suunniteltua lyhyemmäksi.
Puhtauspalvelut taseyksikölle asetettiin talousarviokauden aikana 60.000 €:n säästötavoite.
Taseyksikön tilikauden 2019 tulos osoittaa –96 606 € alijäämää (MTA –174 133 €).

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. Siivousaineet- ja välineet hankitaan puitesopimuksen avulla yhdeltä toimijalta.
Kaupungintalokorttelin siivouksessa on käytetty otsonointiprosessilla tuotettavaa Aktiivivettä, jolla on
saatu korvattua merkittävä määrä siivouskemikaaleja.
Aktiiviveden rinnalle on otettu käyttöön H2O tuote, jolla Uotilan koulun, Naulan koulun, Otan
monitoimisalin, Kaivopuiston päiväkodin, sekä Papinpellon vuoropäiväkodin 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
Ruokapalvelut- ja puhtauspalvelut taseyksiköiden yhdistäminen yhdeksi taseyksiköksi on valmisteltu
tapahtuvaksi 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 linjattiin palvelutuotannon
säilyttäminen ennallaan ja määriteltiin kehittämistyölle tavoitteet sekä kustannuskehityksen, että
henkilöstömäärän osalta. 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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SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, 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: 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 alijäämä alittui tarkan seurannan ja hankintojen rajoittamisen ansiosta.
3. RISKIEN HALLINNON 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 laskujen 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.
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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.
Henkilöstöriskit
Puhtauspalveluiden hallintohenkilöstömäärä (7) on vähäinen yksikön tuotannon henkilöstömäärään
(112) 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 käytössä.
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.
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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.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Taseyksiköllä ei ole ollut oikeudenkäyntejä.
TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019
Ei ole
TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA
Puhtauspalvelut yksikön palvelutoiminta on toimialoille myytävää sisäistä palvelua.
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investointimäärärahan käyttöaste oli 89,5 % (TA 80 00 €) Määräraha käytettiin Pohjoiskehän koulun ja
Papinpellon vuoropäiväkodin uudiskohteitten siivouskoneitten ja -laitteiden hankintaan.
Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Puhtauspalvelut-taseyksikön kehittämistoimenpiteet ovat edenneet linjassa suunnitelmien mukaisesti.
Valmistelutyöt ruokapalvelut ja puhtauspalvelut taseyksiköiden yhdistämiseksi vuoden 2020 alusta
alkaen on tehty ja uusi organisaatiomalli talousarviorakenteineen hyväksytetty kaupunginhallituksella.
Kaupunginhallitus teki päätöksen taseyksiköitten yhdistymisestä syyskuussa 2019.

146

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Henkilöstön osaamista on päivitetty erilaisten koulutusten ja yhteistyöfoorumien avulla,
merkittävimpänä yhdistelmätyöntekijäkoulutukset yhdistyvien yksiköitten perustehtävien hallinnan
mahdollistamiseksi.
Yhteistyötä on tehty eri toimialojen ja muiden kuntien edustajien kanssa.
Tuotantoprosessien tarkastelua on tehty toimialojen uudishankkeisiin, taseyksiköitten yhdistymiseen ja
VVR-talousohjelmaan liittyen.
Elokuussa toimintansa aloittaneissa Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon vuorohoitokodin toimipisteissä
käynnistettiin pilottina uusi toimintamalli, jossa ruoka- ja puhtauspalvelun tuotantohenkilöstö tuottaa
yhteisvastuullisesti molempien yksiköiden palvelutehtävät.
Vahva ja Vakaa Rauma-talousohjelman vaatimaa mittavaa selvitystyötä tehtiin yhdessä Ruokapalveluttaseyksikön kanssa.
Osallistuttu soten muut tukipalvelut-valmistelutyöryhmän toimintaan. Toimintaa on pyritty kehittämään
sekä sote-, että peruskaupungin näkökulmista - kustannustehokkaan toimintamallin mahdollistamiseksi
molemmissa myös muutosten jälkeen.
Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide
Henkilöstöohjelman toteuttaminen

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
toteutuneet toimenpiteet
koulutustunnit
laadunvalvontaraportit
asiakaspalautteet

Ammattitaitoa ylläpitävän
koulutuksen järjestäminen
Osaava henkilöstö
henkilöstölle.
Vuoden 2019 painopistealueet;
asiakaspalvelu,
hygieniaosaaminen ja
laadunvalvonta
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Kevään aikana päättyi WinNovan kanssa yhteistyönä järjestetty yhdistelmätyöntekijäkoulutus, jossa sekä
ruoka- että puhtauspalveluyksikön perustehtäviä opetettiin henkilöille, jotka osallistuvat päivittäin
kummankin yksikön perustehtäviin (12 työntekijää+ 4 esimiestä). Koulutuksen palautteiden pohjalta
suunniteltiin seuraava koulutuskokonaisuus, joka käynnistyi syyskuussa Pohjoiskehän ja Papinpellon
uudiskohteitten tukipalveluiden tuottamista varten perustettuun yhdistelmätyöntekijä-tiimiin valituille
työntekijöille (12 työntekijää). Koulutus tulee jatkumaan vielä keväällä 2020.
• Hallinnon esimiehet ja asiantuntijat ovat perehtyneet erilaisiin laadunhallintaohjelmiin yhdessä
verkostokuntien edustajien kanssa. Käyttökustannusten, helppokäyttöisyyden ja raporttipohjien tarkastelun
jälkeen päädyttiin vaihtamaan Atopin Flow laadunhallintaohjelma FlowMedicin e-Puhtaus järjestelmään,
jonka käyttöönotto tapahtuu vuonna 2020.
• Osallistuttu valtakunnallisille Uimahalli- ja kylpyläpäiville, joissa perehdytty yhdessä tilapalveluiden ja
liikuntapalveluiden edustajien kanssa mm. kosteiden tilojen siivoukseen ja siivousta/hygieenistä
toimintaympäristöä tukevaan tilasuunnitteluun.
• Vanhusten palveluasumisyksiköitten ja sairaalaosastojen laitoshuoltajille on järjestetty hygieniakoulutusta,
aiheina mm.; eristystilanteet, käsihygienia, oma suojautuminen. Kolmeen saman sisältöiseen
koulutustilaisuuteen osallistui yhteensä 20 laitoshuoltajaa.
• Neljä laitoshuoltajaa on osallistunut keskitetysti järjestettyihin ensiapukoulutuksiin ja suorittanut EA1-tason.
• Hallinnon henkilöstö on osallistunut oman perustehtävänsä kannalta oleellisiin koulutuksiin.
• Koulutustunteja on vuoden aikana kertynyt koko henkilöstölle yhteensä 274
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Vahva talous

Käynnistetään valmistelutyö ruokaja puhtauspalvelut taseyksiköitten
yhdistämisestä vuoden 2020 alussa

-

toiminta- ja
asiakaspalveluprosessien
tarkastelu
organisaatio- ja
talousarviorakenteen
tarkastelu
toimintasäännön päivitys

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Puhtauspalvelut ja Ruokapalvelut taseyksiköitten hallinnot ovat yhdessä tarkastelleet toiminta- ja
asiakaspalveluprosesseja. Yhteistyön tuloksena on valmisteltu uusi organisaatio- ja talousarviorakenne
yhdistyville yksiköille. Toimintaprosessin tarkastelu jatkuu ja tehostuu yksiköitten yhdistymisen jälkeen.
• Taseyksiköitten yhdistymisen edellyttämä sääntöjen päivitys on tehty ja viety kaupunginhallituksen
päätettäväksi siten, että päätös yksiköitten yhdistymisestä oli hyväksyttynä ennen TA2020 ja siihen liittyvän
virkapaketin käsittelyä. Kaupunginvaltuuston päätös yhdistymisestä tehtiin syyskuussa.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

Palvelukokonaisuudet tuotetaan
kustannustehokkaasti.
oman ja ostetun palvelun
prosenttiosuudet taloutta
tukevalla tasolla
haetaan mahdollisuuksia
yhdistää ruoka- ja puhtauspalvelun henkilöstön
päivittäistehtäviä

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
-

palvelun keskituntihinta
yhdistelmätyöntekijöitten
määrä

Tuotanto- ja palveluprosessien
kehittäminen ennakoiden
asiakastarpeiden muutokset ja
nykyteknologian tuomat
mahdollisuudet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Pohjoiskehän koululle on suunniteltu kevennetty siivousohjelma ns. kengättömään toimintaympäristöön, jolla
muutoksella koulun siivoustehokkuus pysyi tekstiililattioista huolimatta muiden koulukiinteistöjen kanssa
samalla keskitasolla (250 m2/h). Laitoshuoltajien työmäärää helpottamaan hankittiin robottitoimintoinen
lattianpesukone, joka huolehtii ison liikuntahallin lattianpesusta itsenäisesti ilman valvontaa.
• Pohjoiskehän koulun ja Papinpellon vuoropäiväkodin siivoukseen on rakennettu 12 työntekijän tiimi, jossa
laitoshuoltajat ja ruokapalvelutyöntekijät vuorottelevat toistensa tehtävissä, jakaen asiakaspalvelutehtävät
yhteisvastuullisesti.
• Puhtauspalvelut tuotti lisäksi yhteistyönä ruokapalveluiden kanssa palveluja koulujen, päiväkotien ja
vanhusten palveluasumisyksiköihin yhdistelmätyönä 13 työntekijän kautta.
• Papinpellon ja Kaivopuiston päiväkotien siivouksessa on päivittäissiivouksessa luovuttu siivouskemikaaleista.
Siivous tehdään käyttämällä puhdistettua ja hapetettua H2O-vettä. Epidemiatilanteissa ja kausittain tehtävissä
perussiivoustöissä ovat käytössä normaalit siivouskemikaalit.
• Vanhuspalveluiden esimiesten kanssa on käyty keskustelua vanhusten palveluasumisyksiköitten
tulevaisuudesta ja niihin tarvittavista siivouspalveluista.
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
Siivoustyöllä saavutettavan
ohjeistus hyväksyttävistä
pintapuhtauden mittaaminen ja
mittaustuloksista erilaisille
hyväksyttävien raja-arvojen
toimintaympäristöille
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määritteleminen yhdessä
verkostokuntien kanssa.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Siivoustyönjohtajat ja palvelukoordinaattorit ovat tehneet hygieniamittauksia eri toimintaympäristöissä.
Tiedot on jatkotyöskentelyä varten tallennettu yhteiselle työalustalle verkostokuntien (Raisio, Kaarina,
Uusikaupunki, Sastamala, Tampere, Turku) kanssa. Raja-arvojen määrittäminen osoittautui arvioitua
haastavammaksi, joten niiden parissa jatketaan edelleen.
• Näytteiden otossa käytettävä Luminometri-laite on päivitetty uudempaan versioon.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Koulutustarjonnan turvaaminen
elinkeinoelämän tarpeisiin

Yhteistyö alan oppilaitosten ja TEkeskuksen kanssa, osaavan
henkilöstön saanti.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
työssäoppijoiden ja
työssäoppimisviikkojen määrä
rekrytointien hakijamäärät

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Keväällä yhteishaku ruokapalvelut yksikön kanssa Pohjoiskehän ja Papinpellon uudiskohteisiin. Laitoshuoltajan
vakansseja oli haettavana 6, hakijoita yhteensä 56.
• Tehty yhteistyötä WinNovan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, tarjoten työssäoppimispaikkoja opiskelijoille.
Työssäoppijoita on ollut alkuvuoden aikana 14, joille työssäoppimisviikkoja on kertynyt yhteensä 64.
• Työllistämistuella palkattuja henkilöitä ollut 3.
• Laadittu yhdessä Ruokapalvelun ja WinNovan ravitsemus- ja siivousalan opettajien kanssa koulutuspaketti,
jonka avulla pystytään kouluttamaan moniammattilaisia työelämän muuttuviin haasteisiin. Ensimmäinen
koulutusryhmä valmistui keväällä ja syksyllä on vuorossa Pohjoiskehän ja Papinpellon yhdistelmätyöntekijöiden
tiimi, joka koulutetaan kummankin tukipalveluyksikön perustehtäviin oman työn ohella.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

Toimialakohtaiset yhteistyöfoorumit
kehittämistarpeitten
kartoittamiseksi

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
palvelusopimusten
päivittäminen
mahdollisten uusien linjausten
käyttöönoton aikataulutus

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Palvelusopimuspohjia valmisteltu yhdistettäväksi ruokapalveluyksikön sopimuspohjien kanssa.
• Vanhusten asumispalveluyksiköiden siivouksen kehittämistarpeista ja haasteista on käyty keskustelua
toimialan edustajien kanssa. Aikataulutus mahdollisille muutoksille tehdään Kaunisjärven peruskorjauksen ja
uuden tehostetun palveluasumisyksikön valmistumisaikataulua mukaillen.
Verkostojen hyödyntäminen
Ollaan mukana eri asiantuntijaasiantuntijaverkostot ja –
verkostoissa aktiivisena kehittäjä ja
tapahtumat, lkm
Sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelussa
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
• Puhtauspalvelut-yksikön hallinto kuuluu kahteen valtakunnalliseen kollegaverkostoon, jotka keskustelevat
säännöllisesti ja jakavat tietoja alan ajankohtaisista asioista ja haasteista. Molemmat verkostot hyödyntävät
yhteisiä työskentelyalustoja, jakaen kehittämismateriaaleja keskenään.
• Sote- ja maakuntavalmistelussa puhtauspalvelut on kuulunut siivousasioita valmistelemaan alatyöryhmään,
jonka toiminta loppui keväällä.
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SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus
Toiminnalliset riskit
Eläköitymiset
Laitteiden etäkäyttö
Puutteellinen tiedonkulku
eristys- ja epidemiatilanteiden
yhteydessä
Henkilöstön toimintatapa

Taloudelliset riskit

Riskin vaikutuksen
arviointi
Ammattitaitoisen
henkilöstön saatavuus

Tehdään aktiivista yhteistyötä alan
oppilaitosten kanssa ja tarjotaan
opiskelijoille harjoittelupaikkoja
Tietoturvan ja -suojan
Noudatetaan tietoturva- ja
heikkeneminen
tietosuojaohjeita.
Toiminnan keskeytyminen, Tehty ohjeistuksia poikkeustilanteiden
asiakkaille mahd. koituva
hallintaan ja viestintään yhdessä
haitta,
hygieniahoitajien kanssa.
potilasturvallisuuden
vaarantuminen.
Asiakkaille mahd. koituva
Valvotaan ohjeiden noudattamista,
haitta,
suoritetaan silmämääräistä
potilasturvallisuuden
laadunvalvontaa ja otetaan
vaarantuminen
pintahygienianäytteitä.

Henkilöstön ikääntyminen ja
pitkä työhistoria

Varhentuvat
eläkejärjestelyt
maksuineen, pitkät
sairauspoissaolot, sijaisten
tarve

Siivouspalveluiden osto

Palvelun hintataso voi
vaihdella
kilpailutusjaksojen välillä
markkinatilanteista
riippuen.

Vahinkoriskit
Henkilövahingot työtehtäviä
hoidettaessa

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi

Pysy-Fölis-mallin aktiivinen
hyödyntäminen, yhteistyö
työterveyshuollon kanssa,
työterveysneuvottelut.
Esimiehet huolehtivat henkilöstön
hyvästä työergonomiasta ja koneiden
riittävästä käyttöasteesta
Kilpailutetaan palvelut neljäksi
vuodeksi, kiinteällä hintatasolla.
Sopimuksiin kirjattu sanktiomenettely,
jolla vältytään toteutumatta jääneen
palvelutason kustannuksilta.

Sairauspoissaolot ja muut
terveydelliset vaikutukset

HaiPro, asianmukaiset suojavarusteet.
Yksin työskenteleville hankittu
matkapuhelimet

Sote- ja maakuntauudistuksen
vaikutukset

Taloudellinen,
toiminnallinen ja
henkilöstöpoliittinen riski

Hallinnon koko suhteessa
tuotannon laajuuteen

Pidemmissä
poissaolotilanteissa

Aktiivinen osallistuminen
maakunnalliseen suunnittelutyöhön,
ennakoivat toimenpiteet omassa
organisaatiossa, tiedottaminen.
Päivittäistavaroiden hankinta siirretty
Kuntahankintojen piiriin, jolloin
hankintavolyymin muutokset eivät
vaikuta ostohintoihin.
Yhtenäistetty toimintatapoja ja ohjeita, hyödynnetty yhteisiä
verkkoasemia.

Strategiset riskit
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osaaminen ja resurssit
riittämättömiä
Siivouspalveluiden oston
määrä

Palveluiden osto noin 20 %
käyttötalouden menoista.
Markkinahintojen vaihtelu
tai palveluntuottajan
yllättävä vaihtuminen voi
aiheuttaa lisäkustannuksia

Tehty esitys yhdistymisestä
ruokapalvelut-taseyksikön kanssa mm.
synergiahyötyjen löytämiseksi.

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019

Riskin kuvaus
Henkilötietojen,
tulosteiden ja asiakirjojen
käsittely

Riskin vaikutuksen
arviointi
Ohjeiden vastainen
toiminta voi vaarantaa
yksilön tietosuojan.

Riskien hallinnan ja toimenpiteiden
seuranta ja raportointi
Noudatetaan työnantajan
ohjeistuksia.
Käytetään sähköisten tietojen
siirtämiseen yhteisiä verkkoasemia
sähköpostin korvaajana.
Toimistolle hankittu lukollinen
jäteastia asiakirjojen hävittämiseen.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Toimialoilla tapahtuvien rakenne – ja palveluverkkomuutosten ennakointi ja muutosten vaikutukset
palvelualueen toimintaan ja palvelutarjontaan. Tiivis yhteistyö toimialojen kanssa auttaa muutosten
onnistuneeseen läpivientiin.
Suurena haasteena on henkilöstön korkean keski-iän myötä runsas eläköityminen ja osaavan työvoiman
saanti. Uusien henkilöiden perehdyttäminen ja systemaattisen perehdyttämisohjelman noudattaminen
on tärkeää, jotta toimintaan liittyvät riskit minimoidaan.
Siivoushenkilöstö 2018 - 2021

vakansseja
henkilötyövuosia (htv)
laskennallinen eläke-ikä/eläköityneet

tp 2018

ta 2019

tp 2019

ts 2020

ts 2021

121
92,5
2 hlö

131
106
4 hlö

131
106
8 hlö

131

131

7 hlö

2 hlö
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Palvelualueen tunnusluvut 2018 - 2021
tp 2018

ta 2019

tp 2019

ts 2020

ts 2021

168385

187786

18870

187786

187786

61 %
39 %

63 %
37 %

62 %
38 %

63 %
37 %

63 %
37 %

yht. oma/osto

252
464
75 %

285
461
74 %

289
453
74 %

285
461
74 %

285
461
74 %

yht. oma/osto

245
25 %

268
26 %

262
26 %

268
26 %

268
26 %

21,83

21,12

21,62

21,12

21,12

Siivottava pinta-ala, kokonaism2:t
• oman palvelutuotannon
osuus
• ostetun palvelun osuus
Työtunnit/päivä
Oma palvelutuotanto
• peruskaupunki
• sote

Ostopalvelukohteet
• peruskaupunki

Palvelun keskituntihinta
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7.3 Pienvenesatamat-taseyksikkö
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019
Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Pienvenesatamat -taseyksikön liikevaihto on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Käyttökulut ylittävät
hieman budjetoidun, mistä johtuen liikeylijäämä alittaa budjetoidun n. 1 359,04 €:lla ollen
–19 639,04 €. Tilikauden tulos (alijäämä) on, -34 722, 31€, mikä on 1 442,31€ budjetoitua heikompi.
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YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Pienvenesatamien toiminnan haasteena on ollut jätehuoltotoiminnan järjestäminen ja roskaamisen
vähentäminen.
Lisäksi laiturivalaistusten uusimisessa on hyödynnytetty LED-valasistustekniikkaa.

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
tuottokertymän varmistamiseksi. Parin viimeisen vuoden aikana toteutetuista laituri-investoinneista
johtuen poistot rasittavat taloutta vielä usean vuoden ajan.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Pienvenesatamat yksikkö toimii osana teknistä toimialaa.Asioiden valmistelussa noudatettu
lakien,hallintosäännön,teknjsen toimialan toimintasäännön,hankintaohjeiden talousarvion määräyksiä.
Topiminnassaei ole ilmennyt huomautettavaa talousarviovuoden aikana.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Talousarvio toteutui hivenen budjetoitua heikompana, johtuen mm. edellä mainutuista laituriinvestoinneista. Poistojen määrän vaikutus tulokseen on ollut tiedossa.
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Syväraumanlahden laiturien rakentaminen jatkuu vielän vuoden 2020 puolella; käveltävät puomit
ym.viimeistelytyöt.
Kustannusten noususta johtuen tulisi vuoden2021 budjetin valmistelun yhteydessä harkita
venepaikkahintojen tarkistamista 5%:lla.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Teknisentoimialan osalta riskikartoitus tarkistettiin keväällä 2018.
Häiriötilanteiden osalta on palvelualueilla varautumissuunnitelmat.
Toimialajohtaja vastaa teknisen toimialan ja palvelualue-ja palveluyksikkövastaavat oman palvelu-tai
palveluyksikkönsä jokapäiväisestä riskivalvonnasta jahallinasta.Tunnistetut riskit on esitetty
riskikartoituksessa. Vuoden 2019 aikana ei ilmennyt mitään erityisiä riskejä.
4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Laituriomaisuutta ei ole luovutettu tai myyty vuoden2019 aikana.
Uuden laiturikokonaisuuden hankinnassa ei oleilmennyt suurempia ongelmia.
5. SOPIMUSTOIMINTA
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Venepaikkojen vuokraus tapahtuu Trimble Locus ohjelman 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 ohjesitamalla alaisiaan yksiköitä.
Pienvenesatamat-taseyksikön toiminnan valvonnasta vastaa kunnallistekniikan johtaja ja käytännön
toiminnasta käyttöpäällikkö.
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TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Talousarviovuoden aikana ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä olisi edellyttänyt toimenpiteisiin
ryhtymistä.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Syväraumanlahden altaan teräsputkiponttoonilaiturin vaihe 2 on pääosin valmis - viimeistely vielä
kesken. Hanke toteutuu budjetoidun mukaisesti; laitureiden sähkö- ja valaistustyöt, arviolta n. 60 000 €,
eivät kuuluneet urakkaan.
Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Pienvenesatamat -taseyksikölle kuluvalle vuodelle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Laitureiden
vuokrausaste on säilynyt hyvänä. Laitureiden kunnossapitoa ja Syväraumanlahden altaan laiturin 2 –
vaiheen asennustyö on saatu pääosin valmiiksi. Vuokraustoimintaa ja asiakaspalvelua kehitetään
yhteistyössä Palvelupiste Pyyrmanin kanssa. Venesatamatoiminnasta vastaa osa-aikainen
käyttöpäällikkö.
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Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan resurssit
Kehittämistoimenpide

Osaava henkilöstö

Henkilöstön moniosaamisen
lisääminen.
Digitalisaation hyödyntäminen.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
•
•

€/v
koulutuspäivien määrä/v

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Venesatamatoiminnasta vastaa osa-aikainen käyttöpäällikkö. Palvelupiste Pyyrman avustaa asiakaspalvelussa.
Yksikön tarvitsemista talous- ja hallintopalveluista vastaa teknisen toimialan hallintopalveluyksikkö.
Vahva talous

Talouden seurantajärjestelmien
kehittäminen.

-

talousseurannan aktivoiminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Talouden toteutumista seurataan kuukausittain.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

Sähköisen
venepaikkavarausjärjestelmän
kehittäminen
käyttäjäystävällisemmäksi
Parannetaan venesatamien
valvontaa (mahdollisesti
kameravalvonta). Mietitään muita
toimenpiteitä, jotka ehkäisevät
veneisiin kohdistuvaa ilkivaltaa.
Palvelua myös henkilökohtaisesti
Ylläpidetään saavutettu siisteystaso

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Työ varausohjelman kehittämisen osalta jatkuu.
Selvitetään vaihtoehtoja laitureiden valvonnan lisäämiseksi; työ kesken.
Ympäristön siisteys

Huolehditaan veneilijöiden
jätepisteitä.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Toteutettu. Lajittelua ei ole tällä hetkellä.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
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Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
markkinointi

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Venesatamien suunnittelussa
otetaan huomioon yrittäjien
tarpeet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Syväraumanlahden venesatamatoimintoja kehitetty yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.

Kilpailukykyinen verotus

Taseyksiköllä oma talous, joka ei
lisää verotuksen tarvetta.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Toimintaa kehitetty talousarviomäärärahojen puitteissa.

Tarkalla talouden seurannalla pysytään
asetetuissa tavoitteissa.

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Liikenneyhteyksien parantamiseen
vaikuttaminen

Osallistutaan venesatamien
läheisyydessä tapahtuvien rakennusja muiden hankkeiden valmisteluun.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo

Suvitien rantaraitin itäpään
venesataman suunnittelu ja
rakentaminen yhdessä
kunnallistekniikan kanssa vuosien
2017–2019 aikana.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Toteutettu.
Osallistava ja keskusteleva
Otetaan huomioon veneilijöiden ja
toimintakulttuuri
muiden sidosryhmien tarpeet
venesatamia kehitettäessä.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
PortMate –hankkeen myötä osallistuttu verkostotoimintaan.
Sähköisten asiointipalvelujen
Venepaikkojen sähköinen
toteuttaminen
varausjärjestelmä otettu käyttöön.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Toteutettu.
Verkostojen hyödyntäminen
Pidetään yhteyttä toisten kuntien
venesatamien ylläpitäjiin.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Raumasta tapahtumakaupunki

Osallistutaan merellisen matkailun
kehittämiseen.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Merellisyys näkyväksi
Venesatamien kehittäminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo
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Rauman imagon kehittäminen

Tarjotaan raumalaisille laajat
merelliset harrastusmahdollisuudet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Toimitaan yhteistyössä mm. yhdistysten kanssa vesiurheilulajien kehittämiseksi.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Riskin kuvaus
Laituri- yms. suunnitelmissa
havaitut puutteet:
Rakentamiskustannukset
kasvavat
Myrskytuhot: Laiturit irtoavat ja
aiheuttavat vahinkoa
Henkilöstön sairastuminen:
Varahenkilöitä ei ole. Hankkeet
viivästyvät.
Ilkivalta: Korjauskustannukset

Öljyvuoto: Maaperä ja vesistö
pilaantuu.

Riskin hallinta
Konsultti tekee suunnitelmiensa
itselle luovutuksen.

Riskin toteutumisen seuranta
Varmistetaan, että itselle
luovutus on tehty.

Tarkkaillaan laiturikiinnikkeiden
kuntoa. Uusitaan vanhoja
laitureita
Työkyvyn edistämiseen tähtäävät
ohjelmat

Seuranta jatkuvaa

Kameravalvontaa lisätään,
vahingot korvataan
mahdollisimman pian.
Mahdollinen tiedottaminen, jos
vakava loukkaantumisen riski.
Urakkasopimuksissa edellytetään
urakoitsijaa varautumaan
mahdollisiin vuotoihin ja vuodon
aiheuttamine vahinkojen
minimointiin ja jälkihoitoon

Kameravalvonta, tiedottaminen.

Seuranta jatkuvaa

Varmistetaan, että urakoitsija on
varautunut öljyvuotoihin.

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019
Riskin kuvaus
Venepaikan varaus- ja
laskutusjärjestelmä kaatuu:
Asiakkaille ei voida varata
venepaikkoja eikä laskuttaa niistä

Riskin hallinta
Varaudutaan tekemään
varaukset ja laskutus
"käsityönä".

Riskin toteutumisen seuranta

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Riskinä, että kiinnostus veneilyyn vähenee, mikä vaikuttaa yksikön vuokratuottojen kertymiseen ja
heikentää taloutta.
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8 Liikelaitokset
8.1 Rauman Vesi ja viemäriliikelaitos
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019
Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen toiminnassa ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2019 aikana,
liikelaitosjohtaja Seppo Heikintalo eläköityi vuoden 2019 aikana ja vuoden 2019 alusta liikelaitoksen
henkilöstö kasvoi kolmella henkilöllä, kun niin sanottu vuotoryhmä siirtyi kaupungin katutoimesta
Rauman Veden palvelukseen.
Rauman Veden liikevaihto vuoden 2019 lopussa oli 10 938 160 €. Liikelaitoksen tuotot toteutuivat
hieman budjetoitua paremmin. Henkilöstökuluja lukuun ottamatta käyttökulut alittavat budjetoidut
määrärahat. Tilikauden ylijäämä oli 1 666 838 €, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen n. 0,5 M€:lla.
YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT
Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät Maanpään jätevedenpuhdistamolla
kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset
koska lähes kaikki (v 2019 n. 97 %) yhdyskuntajätevedet johdetaan yhteispuhdistamolle puhdistettavaksi.
Yhteispuhdistamon ohi johdettavat yhdyskuntajätevedet johtuvat pääsääntöisesti sateista ja lumien
sulamisista. Vuonna 2019 Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä
jätevettä yhteensä 153 379 m³, keskimäärin 420 m³/d. Määrä on noin kolminkertainen vuoteen 2019 (47
176 m3) verrattuna.
MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT
Kertomusvuodelle 2019 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Verkostoon pumpattu talousvesi täytti koko kertomusvuoden ajan kaikki viranomaisten
asettamat vaatimukset.
Lapin pohjavesilaitoksen toimintaa häiritsi pohjaveden vähäisyys ja huono laatu, mistä syystä
pohjavesilaitos poistettiin käytöstä elokuussa 2018, eikä sitä tämän jälkeen ole otettu
tuotantokäyttöön.
Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 628 085 m3 (vuonna 2018 laskutettu 2 730 233 m3).
Koko vuoden hukkavesiprosentiksi muodostui 16 % tavoitteen ollessa <15 %.
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2019 jätevettä yht. 5 076 534 m3
mikä on 587 550 m3 (13 %) enemmän kuin vuonna 2018 (4 488 984 m3).
Jätevesivirtaamat HKScanin tuotantolaitokselta ovat olleet n. 1700-2100 m3/arki-vrk eli n. 42 000
m3/kk. Tuotantolaitoksen talousveden käyttö ja jätevesivirtaamat ovat olleet jonkin verran alun
perin arvioitua suuremmat mutta laskeneet vuodesta 2018.
Lumien sulaminen ajoittui vuonna 2019 pääosin helmi- ja maaliskuun väliselle ajalle, tämän
johdosta jätevedenpuhdistamolla virtaamat nousivat ja mereen johdettiin ko. ajanjaksolla
kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 53 612 m³. Loppuvuosi oli poikkeuksellisen lämmin ja sateinen
mikä nosti virtaamia. Loka-joulukuussa mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 99 767
m³.
Vuonna 2019 Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä
jätevettä yhteensä 153 379 m³, keskimäärin 420 m³/d. Määrä on noin kolminkertainen vuoteen
2019 (47 176 m3) verrattuna, ollen n. 3 % yhteispuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.
Ohituksia viemäriverkostosta oli suunnilleen saman verran kuin aikaisempina vuosina, yhteensä
n. 2611 m3. Syyskuussa tapahtunut paineputkirikko aiheutti suurimman ohituksen (n. 1500 m3).
Loput aiheutuivat sateista, muutamista teknisistä vioista ja niiden korjauksista.
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Yhteispuhdistamo toimi koko kertomusvuoden ajan hyvin.
Talouden tasapainotussuunnitelmaan kirjattujen linjausten mukaisesti liikelaitoksen perimiä
maksuja ei tarkistettu kuluneen vuoden aikana. Johtokunnan päätöksen mukaan hinnan
tarkistuksia ei toteuteta myöskään vuonna 2020.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Liikevaihdon 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 takaisin maksu
voidaan toteuttaa suunnitellusti.
Tulevaisuuden investoinneista tulee huomioida selvitys Äyhön uuden vesilaitoksen rakentamisesta ja
vesihuoltoverkostoon kohdistuvien investointien painopiste voidaan siirtää verkostojen saneeraukseen.
Verkostojen uudisrakentaminen tullee olemaan melko maltillista painottuen kaupungin pohjoisille kaavaalueille.
Uudet, yritystoiminnan kehittymiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan
merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista.
Vesihuoltoyhteistyö lähikuntien/kaupunkien 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.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, 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.
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Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä
korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa.
Tarvittaessa asioiden valmistelussa on käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

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

Yleisarvosana: 4
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”. Johtokunta määrittelee vuosittain laskujen
hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

3. RISKIEN HALLINNON 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.
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Toiminnan kannalta välttämättömien laitosten (Äyhön vesilaitos ja Maanpään jätevedenpuhdistamo)
peruskorjaus- ja nykyaikaistamistyöt varmistavat omalta osaltaan vesihuollon toimintaa pitkälle
tulevaisuuteen.
Kaupungin talousohjausyksikkö vastaa Rauman Veden laskutuksesta sekä laskutuksen osalta tietosuojaan
liittyvistä tehtävistä.
Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan.

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:
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.
TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Toimintakaudella ei ole ollut konkretisoituneita otsikossa mainittuja asioita.
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TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019
Monoklooriamiini-sopimus Kemiran kanssa voimassa 01.04.2019- 31.12.2023.
Kanalinranta Vesihuoltolinjat 1.0, 1.1, 1.2 ja 1.3 urakkasopimus Infra-Kirin kanssa.
TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN
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Vuoden 2019 investointibudjettiin sisältyi määrärahavarauksia, joiden osalta hankkeet eivät
käynnistyneet. Lisäksi eräiden hankkeiden osalta työt jatkuvat vuoden 2020 puolella (mm.
Purjehtijankadun vesihuoltotyöt, Kanalinrannan vesihuoltourakka, Sampaanalan peruskunnostustyöt).
Metsäteollisuuden suunnittelema jäteveden purkuputken siirto on siirtynyt vuoden 2020 puolelle.
Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Liikelaitoksen talous on toteutunut n. 0,5 M€ suunniteltua parempana, johtuen säästöistä
käyttömenoissa ja poistoissa.
Investointihankkeet ovat toteutuneet/käynnistyneet pääosin suunnitellusti. Osa vuoden aikana
toteutettavaksi suunnitelluista hankkeista siirtyi vuodelle 2020.
Laitokset ovat toimineet normaalisti ja talousvesi on täyttänyt sille asetetut laatuvaatimukset.
Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

Häiriötön vesihuolto

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri
tavoitearvo
vesijohtoverkostossa
vuotokorjauksia alle 40 kpl/v
jätevesiviemäriverkostossa
tukosten avauksia alle 90 kpl/v

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia 30 kpl.
Tukosten määrä 110 kpl.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
markkinointi

Toteutetaan suunnitellut,
asumista ja yritystoimintaa
tukevat vesihuolto- investoinnit

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019
Äyhön vesilaitoksen laajennuksen suunnitelmat valmistuneet.
Vanhanlahden ok-alueen jätevesipumppaamo asennettiin syksyllä 2019.

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri
tavoitearvo
Vanhanlahden uuden okalueen
vesihuoltoverkostosta valmiina 50%
Äyhön vesilaitoksen laajennuksen
suunnitelmat valmistuvat v 2019
aikana
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Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Toteutumista
kuvaava mittari/kriteeri
tavoitearvo

Kärki

Kehittämistoimenpide

Rauman imagon kehittäminen

Talousveden laadun parantaminen

Asiakastyytyväisyys-kyselyssä
tulokset parantuneet

saadut

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2019

SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
Rauman Veden toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) on tarkistettu kevään 2018 aikana, ja ne
on laajennettu koskemaan liikelaitoksen koko toimintaa.
Toimintavarmuutta on kasvatettu mm. asentamalla kiinteä varavoimakone Sampaanalan pumppaamon
yhteyteen.
Riskianalyysit eivät ole tältä osin julkisia.
ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Uudet, yritystoiminnan kehittymiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan
merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu
Mittari
Veden hinta (sis. alv)
Jäteveden hinta
Veden ja jäteveden
yhteishinta
suhteessa VVY:n
vertailuhintaan

2018

2019

TOT 2019

2020

2021

2,63 €/m3
2,63 €/m3

2,63 €/m3
2,63 €/m3

2,63 €/m3
2,63 €/m3

2,63 €/m3
2,63 €/m3

2,63 €/m3
2,63 €/m3

hinnat
yläkvartaalissa

hinnat
yläkvartaalissa

hinnat
yläkvartaalissa

hinnat
yläkvartaalissa

hinnat
yläkvartaalissa

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

2018

2019

TP 2019

2020

2021

XX

_

_

XX

_
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Tavoite Jäteveden kuormittavuus
Mittari

2018

2019

TP 2019

2020

2021

Lupaehdot täyttyvät

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit ja lyhennetään lainaa ”emolle”.
Mittari
Käyttökatteen osuus (%.na)
nettoinvestoinneista
Käyttömenojen kasvun
hillitseminen (käyttökate% )

2018

2019

TP 2019

2020

2021

147,8 %

146,2 %

167,5 %

132,4 %

78,6 %

52,0 %

53,4 %

57,1 %

53,0 %

52,2 %
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8.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019
Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma
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OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Jätehuoltoliikelaitoksen käyttömenot kasvoivat 0,14 milj. euroa budjetoidusta kasvaneiden kustannusten
takia mm. vaatelajittelussa. Hyötyjätteiden osuus kustannuksista tulee keräysvelvoitteiden kasvaessa yhä
nousemaan ja näitä kustannuksia kattaakseen, pitää jätehuollon jatkossakin tehdä taksantarkistuksia.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Henkilökunnan määrästä johtuen, jätehuoltoliikelaitos joutuu käyttämään konsulttipalveluja enenevissä
määrin joka osaltaan nostaa kustannuksia.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI
Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:
5= onnistunut kiitettävästi
4= onnistunut hyvin
3= onnistunut tyydyttävästi
2= onnistunut huonosti
1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS
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Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:

5. SOPIMUSTOIMINTA
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA
VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä tehtävä sopimus Lounais-Suomen jätehuollon kanssa on jälkiilmoitus vaiheessa.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVA VOIMASSA
31.12.2019
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TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Konehallin rakentamishanke valmistui vuoden lopulla. Pyöräkuormaaja on hankittu. Myös
betonijätekenttä on valmis.

Tiivistelmä valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
Jätehuollossa siirryttiin energiakeräyksestä muovipakkauskeräykseen 1.1.2019.
Jäteastiamaksut (myös muovipakkausten) yhtenäiset koko Rauman alueella.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2019
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toimivat palvelut, helppo arki

Häiriötön jätehuolto

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
Mittari: häiriöiden määrä
(asiakaspalaute)
Tavoite: häiriöiden määrä vähenee
aikaisempiin vuosiin verrattuna

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.7.2019
Astiatyhjennyksissä on häiriöitä esiintynyt aikaisempaa enemmän johtuen urakotisijan vaihtumisesta.
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Alueiden tasapainoisuus ja
monipuoliset asumismahdollisuudet

Yhdenvertainen
jätehuoltojärjestelmä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.7.2019
Toteutettu.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut
samansuuruiset koko kaupungin
alueella

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Elinvoimaa tukevat investoinnit ja
Muovijätteen erilliskeräys
markkinointi
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.7.2019
Aloitettu 1.1.2019.

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
Aloitetaan kiinteistökohtainen
muovijätteen erilliskeräys

Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Verkostojen hyödyntäminen

Sekalaisen yhdyskuntajätteen
”loppusijoitus” v 2020

Toteutumista kuvaava
• mittari/kriteeri
• tavoitearvo
Tavoite:
• On tehty päätös sekalaisen
yhdyskuntajätteen
loppukäsittelystä v 2020
heinäkuusta alkaen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.7.2019
Asia valmistelussa; osallistutaan yhdessä LSJH:n kanssa kilpailutukseen sen jälkeen, kun päätös yhdistymisestä on
tehty.

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki

Kehittämistoimenpide

Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita

Rauman jätehuollon tulevasta
toimintamallista päättäminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.7.2019

Toteutumista
• kuvaava mittari/kriteeri
• tavoitearvo
Tavoite:
• Selkeytetään organisaatiota
vuoden 2020 aikana.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT
Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit
-

kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan ympäristöluvassa alueelle sijoitettavaksi
hyväksyttyjä jätteitä, kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä tehdään tarvittaessa
kaatopaikkakelpoisuustestit, jäteasemaa hoidetaan, käytetään ja tarkkaillaan
ympäristöluvan ehtojen mukaisesti:
o kaatopaikka-alueen jätetäyttöä seurataan säännöllisesti.
o kaatopaikkavesien- ja kaatopaikkakaasun käsittely sekä valvonta, tarkkailu ja
raportointi toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti
o Hevossuolle tuleva sekajäte siirtokuormataan ja toimitetaan jätevoimalaan,
joten kaatopaikalle ei enää juurikaan mene päästöjä aiheuttavaa jätettä. Päästöt
aiheutuvat aikaisemmin kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä.
o ei voimakasta haju- ja/tai meluhaittaa
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ei merkittävää roskaantumista. Lähes kaikki jätteet lajitellaan ja kuormataan
hallissa. Kaatopaikka-alueen ympärille on rakennettu tuuliaitoja roskien
leviämisen estämiseksi. Lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti.
o haittaeläimet (lokit ja rotat) ovat lähes hävinneet kaatopaikka-alueelta.
mahdollisia terveyshaittoja henkilökunnalle ehkäistään asianmukaisella
suojavaatetuksella. Muiden henkilöiden altistuminen estetään rajoittamalla sivullisten
kulkua ja oleskelua alueella.
Liikenneturvallisuus on parantunut uuden kiertotien valmistumisen myötä, raskas
liikenne kulkee nyt enimmäkseen ohi pientuojien vastaanoton.
o

-

-

Henkilöstöresurssien vähäisyys.
Koska yhdistymispäätös oli kielteinen, joudutaan sekajätteen vastaanotto 1.6.2020 lukien järjestämään
muutoin.
Varatumissuunnitelma toimitettu ELY:lle.

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2019

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA ERPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Toiminnan varmuuden ja kehittymisen vaarantaa henkilökunnan vähäisyys.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu
Mittari

2018

2019

TOT 2019

2020

2021

Pakatun
sekajätteen
vastaanottomaksu
jäteasemalla (€/t)
240 l jäteastian
tyhjennysmaksu

214

224

210,22

235

245

8,90

9,30

8,36

8,94

9,70
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Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta
Mittari

2018

2019

TOT 2019

2020

2021

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

XX

XX

Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä
Mittari

2018

2019

TOT 2019

2020

2021

t /vuosi

500

500

661

500

500
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9 Tytäryhteisöt
9.1 Rauman Energia Oy – konserni
Tytäryhteisöjen konserniraportointi 1.1.-31.12.2019
Ympäristön ja toiminnan kuvaus
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön pääliiketoiminnat ovat sähkönjakelu (Rauman Energia Sähköverkko Oy), kaukolämpö, sähkön
tuotanto sekä edellä mainittuihin liittyvä palveluliiketoiminta. Lisäksi yhtiö myy tietoliikennepalveluita
hyödyntäen tietoliikenneverkkoaan. Yhtiö harjoittaa myös liiketoimintaa osakkuusyhtiöitä tai ulkopuolisia
kumppanuuksia käyttäen, joista merkittävin on sähkönmyyntiyhtiö Lännen Omavoiman 50%:n omistus.
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa

Omistajan näkökulma: Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille, paikallisesti vastuullinen toiminta (mm.
ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu).
Yhteistyönäkökulma: Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.
Asiakasnäkökulma: Sähkön, lämmön ja muiden palvelujen (esim. valokuitu) toimittaja kaupungille.
Toimintaympäristön muutostekijät

Liiketoimintaamme ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten yleinen
taloustilanne, (talven) lämpötila, sähkön pohjoismainen markkinahinta, sekä polttoaineiden
markkinahinnat.
Energiatoimiala on erittäin pääomavaltaista liiketoimintaa ja pitkäjänteinen omaisuudenhallinta vaatii
merkittäviä vuosittaisia investointeja sähkö- ja lämpöverkkoon.
Rauman Biovoimalla ja sen (teknisellä) toimivuudella on suuri merkitys yhtiön liiketoiminnalle, sillä se
tuottaa lähes kaiken Rauman Energian kaukolämmön sekä merkittävän osan sähkön tuotannosta. Yhtiön
ympäristövaikutuksista suurin osa liittyy RBV:n toimintaan.
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Rauman Energian strategia päivitettiin vuoden 2019 aikana ja yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja
kehityshankkeet laaditaan kevään 2020 aikana. Strategia 2025 keskeiset tavoitteet on määritelty.
Strategia 2025
Perustehtävä
Energia 24/7 - Tunnista tuntiin, päivästä päivään
• Palveleva - Häiriötön – Edullinen - Vihreä
Päämäärä 2025
Yhtiön päämääränä on olla 2025 Suomen erinomaisin energiayhtiö.
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Erinomaisuutta arvioidaan asiakastyytyväisyydellä, taloudellisella tuloksella, hintatasolla,
toimitusvarmuudella, tuotannon ympäristönäkökohdilla ja henkilöstön tyytyväisyydellä. Vertailuryhmänä
on samankaltaiset energiayhtiöt.
Strategiset tavoitteet ja kehityshankkeet 2020-2022
•

•

•
•
•

Lisäarvoa asiakkaille
o Kaukolämpö 2.0 – pannuhuoneet haltuun
o Valokuituverkosta uutta liiketoimintaa
o Uusia lisäarvotuotteita ja palveluita asiakkaille (kumppanuuksien kautta)
Luotettavaa energianjakelua
o 100 % maakaapeliverkko kaupunkialueella
o Sähköverkon viat puoleen 2025 (30 ->15 min)
o Älykäs kaukolämpöverkko (ohjaus)
Kestävää energian tuotantoa
o Kaukolämmön tuotannon PTS 2025-> (tuotantoratkaisut)
o Päästöttömän sähköntuotannon lisääminen (yli 50% omavaraisuus 2025)
Operatiivinen erinomaisuus ja laatu
o Kustannustehokkuutta strategisten kumppanuuksien avulla
o Toimintamallit kohti erinomaisuutta (EFQM-malli ja omaisuudenhallinnan kehittäminen)
Osaaminen ja johtaminen
o Strategian vaatiman osaamisen kehittäminen
o Kulttuurimuutos asiakaskeskeiseksi palveluyhtiöksi
o REOsta erinomainen työpaikka

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta
kehityksestä
Energian toimitus 2019
Sähköverkko
Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 304 GWh (2018: 310GWh). Siirretty energiamäärä
vastasi vuodelle 2019 budjetoitua. Vuotta 2019 leimasi aiempaa lauhempi sää, joka vaikutti siirretyn
energiamäärän suuruuteen. Siirron energia- ja perusmaksuja ei muutettu vuoden 2019 aikana.
Kaukolämpö
Kaukolämmön myynti oli 267 GWh (2018: 275 GWh). Lämmön myynti pieneni 3% viime vuodesta. Vuoden
2019 lämmöntarveluku Raumalla oli 3714, joka oli 10,2% pienempi kuin edellisenä vuonna ja selvästi
pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138.
Tuotanto
Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 122 GWh:ta (2018: 122 GWh). Rauman Biovoima Oy:n tuotanto nousi
edellisvuodesta. EPV Energian kautta saatiin tuuli- ja vesivoimaa 22,2 GWh:ta (2018:18,8 GWh).

Talous
Tulos 1-12 2019
Rauman Energia – konsernin tulos toteutui hyvälle tasolle. Tulos on hieman budjetoitua ja viime vuotta
heikompi, mutta rakenteeltaan vakaalla tasolla. Sähköverkon tulos on budjetin mukainen, kaukolämmön
tulos budjetoitua hieman heikompi ja sähköntuotannon tulos jäi hieman budjetista.
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Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät Rauman Biovoiman tekniseen toimivuuteen sekä Fennovoimahankkeen toteutukseen. Sähkön tuotanto-osuuksien osalta altistumme markkinahintariskille.
Kaukolämmön osalta taloudelliset riskit liittävät Rauman Biovoiman (tekniseen) toimivuuteen sekä
polttoaineiden hintariskiin. Sähkökaupan riskit liittyvät Lännen Omavoiman (50% omistus)
liiketoimintaan.
Fennovoima-hanke
Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa tai keskeytyisi jostain muusta
syystä, jolloin hankkeeseen tehdyt investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi.
Rauman Biovoiman tekninen toiminta
Rauman Biovoiman merkittävimpinä riskeinä ovat teknisten häiriöiden kautta tulevat taloudelliset
vaikutukset (lämpö tehdään öljyllä bion sijaan ja sähköä ei saada). Kylminä talviaikoina tekniset häiriöt
voivat pahimmillaan aiheuttaa kriisitilanteen lämmönjakelun keskeytymisenä, mikäli REO:n oma
varakapasiteetti ei riitä.
Sähköntuotanto / markkinahintariski
Rauman Energian sähköntuotanto myydään markkinoille markkinahintaan. Riskinä on
markkinahintojen vaihtelu ja se, että myyntihinta voi olla alle tuotantohinnan. Tähän varaudutaan
siten, että pääosa tuotannosta (=Rauman Biovoiman tuotanto) suojataan johdannaisilla riskikäsikirjan
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mukaisesti tavoitteena saavuttaa budjetoitu myyntikate. Pitkän aikavälin taloudellisena riskinä on,
että Fennovoiman valmistuttua sen taloudellinen kannattavuus suhteessa silloiseen
markkinatilanteeseen olisi 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 on ollut
positiivinen.
Tietosuoja ja kyberturvallisuus
Tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaiset toimet on toteutettu ja tietosuojaa kehitetään ja seurataan
aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvä riskejä.
Osana energia-alan lakisääteistä varautumissuunnittelua on toteutettu kyberturvallisuuteen liittyvä
riskikartoitus ja selvitys. Selvityksen perusteella on laadittu suunnitelma kehitystoimista ja ne on
toteutettu. Varautuminen on jatkuvaa toimintaa ja suunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja
tavoitteet 2019-2021
Rauma Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Mittari tai
indikaattori
Kaupungin
kunnallisteknii
kan kanssa
koordinoidaan
lähivuosien
työohjelmat.

TP 2019
kunnallistekniikan ja sähkö- ja
lämpöverkon
rakentamisen
hankkeita
samoilla alueilla
on koordinoitu ja
toteutettu
yhteistyössä

Tavoite
2020

Yhteisten
työohjelmien
toteutus

Tot 2019
1-12 kk
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.
Toimenpiteet 2019: Yhdessä sovitut toimenpiteet
Toimenpiteet 2020: Yhdessä sovitut toimenpiteet
Toimenpiteet 2021: Yhdessä sovitut toimenpiteet

Tavoite
2020
kunnallistekniikan ja
sähkö- ja
lämpöverkon
rakentamisen hankkeita samoilla
alueilla on
koordinoitu
ja toteutettu
yhteistyössä

Tavoite
2021
kunnallistekniikan ja
sähkö- ja
lämpöverkon
rakentamisen hankkeita samoilla
alueilla on
koordinoitu
ja toteutettu
yhteistyössä
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Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva
Rauma
Mittari tai
indikaattori

Aktiivinen
osallistuminen
kaupunkikonsernin
kehittämistoimiin.

TP 2018
On osallistuttu
säännöllisesti
yrityspalvelutyöryhmän
toimintaan.

Tavoite
2019

Osallistutaan
aktiivisesti

Tot 2019
1-12 kk

On osallistuttu
säännöllisesti
yrityspalvelutyöryhmän
toimintaan.

Tavoite
2020

Osallistutaan
aktiivisesti

Tavoite
2021

Osallistutaan
aktiivisesti

Yhtiön uusi tapa
Uudet
SUKKELAUudet
Uudet
Käynnistettiin
tukea yritysten
tuotteet(*
valokuituliitty
tuotteet(*
tuotteet(*
latauspisteiden ja
aurinkopaneeleiden
kasvun
mä on tuotu
myynti (LOV)
mahdollistamista
markkinoille
Sähkönsiirron
39 min/as
35 min/as
26 min/as
30 min/as
25 min/as
toimintavarmuus
(min/asiakas)
Kaukolämmön
toimintavarmuus
3 min/as
5 min/as
13,1 min/as
5 min/as
5 min/as
(keskeytysaika/
asiakas
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.

Toimenpiteet 2019: *) Aurinkosähkötuotteet, sähköautojen latausratkaisut, valokuituliittymät
Toimenpiteet 2020: *) Aurinkosähkötuotteet, sähköautojen latausratkaisut, valokuituliittymät
Toimenpiteet 2021: *) Aurinkosähkötuotteet, sähköautojen latausratkaisut, valokuituliittymät

Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous
Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT
Mittari tai
TP 2018
Tavoite
Tot 2019
Tavoite
indikaattori
2019
1-12 kk
2020
Omistajatuloutus;
Rauman kaupungille
maksettavat
rahoituserät (lainojen
korot ja lyhennykset)
Yhtiön liikevoiton
kasvattaminen
(liikevoitto €)
Lämmön hinta
edullisimman 10 %
joukossa
Sähkön siirtohinta
edullisimman 25 %
joukossa

n. 0,8 M€
(maksetaan
pelkkiä
korkoja,
lainat
kertalyhenteisiä)

Tavoite
2021

0,8 M€

0,8 M€

0,8 M€

0,8 M€

7,7 M€

7,0 M€

7,4 M€ *)

6,0M€

6,0M€

4%

<10 %

4%

<10 %

<10 %

22 %

<25 %

22%

<25 %

<25 %
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Investointien suhde
sumu-poistoihin (5
vuoden liukuva
keskiarvo)

6,1 M€ eli
180 % koko
vuoden
sumupoistoista

>100 %

5,3 M€ eli
150 % koko
vuoden
sumupoistois
ta

> 100 %

> 100 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tasapainotetun mittariston hyödyntäminen, konsernin
sisäisten lainojen optimointi, kustannustehokkuus, hinnoittelun jatkuva tarkastelu ja seuraaminen,
investointisuunnitelmat
Toimenpiteet 2019: Ei vaadi erityistoimia tarkastelujaksolla.
Toimenpiteet 2020: Ei vaadi erityistoimia tarkastelujaksolla.
Toimenpiteet 2021: Ei vaadi erityistoimia tarkastelujaksolla.
*) konsernituloksessa mukana myös osakkuusyritysten tulokset

Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUDEN EDISTÄMINEN
Mittari tai
TP 2018
Tavoite
Tot 2019
Tavoite
Tavoite
indikaattori
2019
1-12 kk
2020
2021
Sertifioidun vihreän
sähkön osuus REO:n
87 %
80 %
83 %
80 %
75 % *)
sähköntuotannosta
Uusiutuvien
energialähteiden osuus
83 %
80 %
80 %
80 %
80 %
REO:n kaukolämmön
tuotannossa
Rauman sähköverkkoon
kytketty aurinkosähkön
1,0 MW
1,2 MW
2,0 MW
2,2 MW
2,5 MW 2*)
määrä yhteensä
(REO+asiakkaiden omat)
1*) OL3 käynnistyminen 2021, joka laskee sertifioidun vihreän sähkön suhteellista osuutta (mutta on
kuitenkin päästötöntä energiaa)
2*) n. 13% REO:n verkkoalueen päiväajan kulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pyrimme investoimaan strategiamme mukaisesti
päästöttömään sähkön ja lämmön tuotannossa.
Toimenpiteet 2019: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille yhdessä LOV:n kanssa
Toimenpiteet 2020: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille yhdessä LOV:n kanssa, EPV Tuulivoima Teuvan hanke, arvioimme uusia sähköntuotannon investointihankkeita, tutkimme uusia tapoja tuottaa kaukolämpöä
(asiakkaitten hukkalämmöt), Kaukolämmön markkinointikampanja verkon alueella oleville öljylämmittäjille
Toimenpiteet 2021: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille, arvioimme uusia sähköntuotannon
investointihankkeita
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9.2 Rauman Satama Oy
Ympäristön ja toiminnan kuvaus
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
” Rauman satama tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön meriteitse tapahtuvalle
ulkomaankaupalle.”
Rauman Satama Oy:n strategiaa päivitettiin vuoden 2018 aikana. Rauman Sataman strategia 2023 on
kuvaus siitä, miten satamaa kehitetään pitkällä aikavälillä. Se viestii halutusta tulevaisuudesta ja
osoittaa keinot sen saavuttamiseksi. Strategiaa tarvitaan sataman pitkäjänteiseen ja
johdonmukaiseen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa valittu
kehittämislinja otetaan huomioon sataman vuosittaisessa suunnitteluprosessissa.
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 lähivuosien merkittävät investoinnit. Petäjäs 2 & 3
investointien valmistuttua vuokratuotot alueista lisääntyivät. Lokakuussa käynnistettiin myös
Petäjäksen vaiheen 4 ruoppaus- ja täyttötyöt. Hankkeen kustannusarvio on 18,5 milj. euroa ja se
valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2021. Hankkeeseen saatiin EU-rahoitusta noin 2,3 M€ ja
nostettiin kaupungilta pääomalainan viimeinen erä. 10 M€ (korko 5 %).
Jatkoinvestointi, Petäjäs 5 alueen täyttö sekä mahdollinen Petäjäs 5-alueen ja Länsilaiturin
rakentaminen mahdollisen sahatavarakeskuksen rakentamiseen, vaativat kuitenkin vuosina 2020-22
lisärahoitusta noin 38 M€. Investointien rahoitus on tarkoitus kattaa kaupungilta omistajan oman
pääoman ehtoisilla sijoituksilla yhtiöön (18 M€) sekä markkinoilta otettavilla lainalla (20 M€), jolla on
kaupungin takaus. Investoinneilla turvataan Raumalle suunnitellun teollisen investoinnin tehokkaat
satamatoiminnot. Investoinnille on jo saatu vesilupa ja kaupunginvaltuuston hyväksyntä pääoman
lisäykselle ja lainan takaukselle. Vesiluvasta ja kaupunginvaltuuston rahoituspäätöksistä on valitusaika
meneillään, joten päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Lopullinen investointipäätös tehdään
kuitenkin vasta kun hankkeesta on sopimus asiakkaan kanssa ja suunnitellun suursahan rakentaminen
on varmistunut.
Lainoista johtuvista korkomenoista sekä poistomäärän kasvun takia satamayhtiön tulos painuu lähelle
nollaa tai mahdollisesti tappiolliseksi seuraavina kuutena vuotena. Lähipiirilainojen
vähennyskelpoisuuden yläraja (max. 25 % käyttökatteesta) ylittyi jo vuonna 2019, mutta takautuvasti
korot saadaan kuitenkin tuloksesta vähentää ilman vanhenemisrajaa.
Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan
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volyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti
satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia.
Yhtiössä toteutettiin toiminnan tehostamisohjelma, jonka seurauksena päälliköiden määrää
vähennettiin, tehtävien järjesteltiin uudelleen ja portti- ja aluspalvelutehtävät siirrettiin kesäkuussa
2019 uuteen Botnia Port Service Oy tytäryhtiöön.
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2019 olivat:
1. Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitetaan
pääosin tulorahoituksella. Tarvittaessa lisälainaa otetaan markkinoilta.
2. Markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä
hankkimaan uusia asiakkaita.
3. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään toteuttamalla tehostamisohjelma,
johon sisältyy tytäryhtiön perustaminen portti- ja aluspalvelutoimintoihin.
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta
kehityksestä
Liikevaihtoa kasvatettiin investoinnilla Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella,
kaupungin pääomalainalla (10 M€) sekä markkinoilta otetulla lisälainalla 5 M€. Lisäksi markkinoinnin
avulla pyrittiin kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.
Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitettiin organisaatiota tehostamalla sekä perustamalla tytäryhtiö
alus- ja turvallisuuspalvelujen tuotantoon. Investoinneista seuranneiden poistojen sekä jyrkästi
kasvaneiden korkomenojen takia yhtiön tulos on vajonnut nollan tuntumaan. Sataman
kunnossapitokulut olivat vuonna 2019 myös keskimääräistä suuremmat hankalan talven takia.
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit
Rauman Satama -konserni 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. Seuraava riskikartoitus on vuonna 2020.
Omaisuuden riskienhallintaan kuuluu mm. periaate sijoittaa varoja mahdollisimman pienellä riskillä
määräaikaistalletuksiin. Tällä hetkellä varat käytetään käynnissä olevien investointien rahoittamiseen.
Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös Det Norske Veritaksen sertifioima
organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatujärjestelmä) ja ISO
14001(ympäristöjärjestelmä). Uudeksi työterveys- ja turvallisuusjärjestelmänä päivitettiin syyskuussa
2019 ISO 45001 (ent. OHSAS 18001) 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.
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Muut ei-taloudelliset asiat

Yhtiön työturvallisuus on säilynyt erinomaisella tasolla. Heinäkuussa 2019 täyttyi kuusi vuotta ilman
ainuttakaan työtapaturmaa. 0-tapaturmafoorumi arvioi 7.5.2019 Rauman Satama Oy:n työturvallisuuden
tasolle 1 eli ”Maailman kärjessä”.

Tunnusluvut
Toteutunut
2018

Tavoitetaso
2019

11,8

11,9

Käyttökate%

52,7 %

52,1 %

Liikevoitto%
Sijoitetun pääoman
tuotto%
Omavaraisuusaste%
Liikennemäärä Mtn
Kokonaisliikenteen
markkinaosuus
Suomessa ilman
transitoliikennettä
Konttiliikenne TEU
Konttiliikenteen
markkinaosuus
Suomessa
Tuottavuus/tonnia/
henkilö

19,3 %

15,5 % *

2,8

2,1 **

56,8
5,8

54,0
6,0

6,1 %

7,3 %

263 000

290 000

16,5 %

16,9 %

209 000

220 000

Tunnusluku
Liikevaihto + muut
tuotot M€

Tot 2019
1-12 kk

Tavoitetaso
2020

Tavoitetaso
2021

12,8

13,0

49,2%

52,7%

52,2%

14,3%

16,0%

17,7%

1,9

1,9

52,9
6,1

52,2
6,1

7,3 %

7,3 %

300 000

300 000

17,0 %

17,0 %

240 000

245 000

11,9

1,9
49,3
5,8
6,2 %
261 000
16,2 %
240 000

*Liikevoitto on laskenut vuoden 2016 jälkeen. Tähän on syynä poistojen kasvu, joka johtuu
konttiterminaalin laajennushankkeen ja väylän syvennyshankkeen valmistumisesta ja Petäjäksen
laajennusinvestoinneista 2 ja 3.
**Omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto ovat laskeneet vuodesta 2017 alkaen, koska suuriin
investointeihin on otettu pitkäaikaista ulkopuolista rahoitusta. Suurin osa ulkopuolisesta
rahoituksesta on lainattu Rauman kaupungilta. Konsernilainojen korkotaso on korkea verrattuna
markkinalainoihin. Kaupungin oman pääoman ehtoinen sijoitus 18 M€ parantaa omavaraisuusastetta
vuoden 2020 jälkeen.
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Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja
tavoitteet 2019 - 2021
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Vireän elinkeinoelämän Rauma, Hyvien
yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma
Mittari tai
indikaattori
TP 2018

Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin.

Tavoite 2019

Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin
Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.

Tot 2019 1-12
kk
Tavoite 2020
Tavoite 2021
Mittari tai
indikaattori
Tavoite 2019

Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.

Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin
Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin

Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.

Syvenevä väylä ja laajeneva konttiterminaali mahdollistavat tehokkuuden ja taloudellisuuden parantumisen
merikuljetuksissa ja satamatoiminnoissa
Tot 2019
Syväväylä ja uudistettu konttilaituri ovat käytössä. Uusia isompia konttilaivoja vierailee viikoittain uudistetulla
konttilaiturilla. Myös vilja- ja romuliikenteessä on ollut aikaisempia suurempia laivoja. Konttiliikenne on noin vuoden
1-12 kk
2018 tasolla.
Rauman Satama Oy tekee sopimuksen asiakkaan kanssa Rauman suursahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta. Vuoden
Tavoite 2020
aikana käynnistetään laajenevaa sahatavaraliikennettä varten Petäjäksen laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin
rakentaminen.
Satama-alueen investoinnit etenevät siten, että Raumalle rakennettavan suursahan vientiliikenne voi käynnistyä vuoden
Tavoite 2021
2022 aikana.
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän sekä konsernijaoston kokouksiin säännöllisesti
Toimenpiteet 2019: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin säännöllisesti
Toimenpiteet 2020: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin säännöllisesti
Toimenpiteet 2021: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin säännöllisesti
Sahahankkeen tarvitsevien investointien suunnittelu ja rakennuttaminen hankkeen edellyttämässä aikataulussa. Investointien vaatiman
rahoituksen varmistaminen.

Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous
Mittari tai
indikaattori
TP 2017

Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset sekä muut
rahavirrat)

Tavoite 2019

Korot 1,5 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen
vuokrasopimukset 2,2 M€

Tot 2019
1-12 kk
Tavoite 2020

Korot 1,5 M€ Satamayhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€. Kiinteistövero 0,2 M€
Rauman satamaliikelaitoksen yli 5 vuoden vuokrasopimukset jäivät Rauman kaupungin vastattavaksi, näistä
kaupungille yht. 2,2 M€* / vuosi

Korot 1,5 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen
vuokrasopimukset 2,2 M€

Korot 1,5 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen
vuokrasopimukset 2,2 M€
Tavoite 2021
Korot 1,5 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen
vuokrasopimukset 2,3 M€
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin ja uuteen Länsilaituriin.
Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella, kaupungin pääomasijoituksella sekä markkinoilta otettavalla lainalla. Lisäksi markkinoinnin avulla
pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.
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Toimenpiteet 2019: Liikevaihtoa kasvatettiin investoimalla Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella ja vuoden
lopussa kaupungilta otetulla 10 M€ pääomalainalla. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä
sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.
Toimenpiteet 2020: Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitetaan pääosin kaupungin
pääomasijoituksella ja tulorahoituksella. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä
hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.
Toimenpiteet 2021: Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin ja uuteen Länsilaituriin. Investoinnit rahoitetaan pääosin
kaupungin pääomasijoituksella, kaupungin takaamalla markkinalainalla ja tulorahoituksella. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään
kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.

*Satamayhtiön maanvuokra ja kaupungin satamassa olevat muut vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin.
Vuokra muuttuu vuosittain indeksin mukaan.
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9.3 Rauman Asunnot Oy
Ympäristön ja toiminnan kuvaus
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
Yhtiö omistaa ja hoitaa Rauman kaupungin Rauman Asunnot Oy:n vuokra-asuntoja.
Toimintaa ohjaa vahvasti 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. Yhtiö on ostanut Kiinteistö Oy Merisotkan kaikki osakkeet ja se
on fuusioitunut 31.12.2019 Rauman Asunnot Oy:n. KOy Merisotkassa on 1 rakennus ja 63 asuntoa.
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa

Yhtiön rooli 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
talous alueen toimivia asuntomarkkinoita.
Toimintaympäristön muutostekijät
Vuokra-asuntojen kysyntä on keskeinen tekijä liiketoiminnassa ja sen kannattavuudessa.
Rauman alueen vuokramarkkinoiden kehityksessä on Olkiluodon voimalatyömaalla ollut suuri rooli
10 vuoden ajan ja tämä on pitänyt kysyntää yllä ja tasannut vuokraustoiminnan riskejä.
Kysynnässä on nyt tapahtunut selkeä heikkeneminen, muiden toimijoiden tuodessa uusia
valmistuneita vuokra-asuntoja markkinoille sekä yksityisten vuokra-asuntotarjoajien Olkiluodon
työntekijöiden käytöstä vapautuvien asuntojen palaaminen markkinoille. Uusille toimijoille on lisäksi
puollettu ARA:an päin vuokra-asuntojen lisärakentamista vuodelle 2020.
Kaupungin vuokra-asuntojen pitää olla hyvässä kunnossa ja täyttää vuokraajien kohonneet
vaatimukset asunnon laadun ja varustelutason suhteen. Asuntojen kunnosta huolehtiminen on
tärkeää ja tämän toiminnan merkitys on nyt vuokra-asuntojen kysynnän heikkenemisen vuoksi
korostunut entisestään.
Lisäksi vuokra-asuntokantamme riski on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja
asuntojen jääminen tyhjiksi. Nämä kaikki yhdessä näkyvät vuokra-asuntojen laskeneissa
käyttöasteissa.
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
Yhtiö huolehtii vuokra-asunnoista hyväksyttyjen PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti talouden
reunaehdot huomioiden. Huoneistojen laatuun sekä varustelutasoon tulee kiinnittää huomiota.
Vuokra-asuntojen markkinointia tulee tehostaa eri markkinointikanavia hyödyntäen sekä sähköisiä
asiointikanavia ylläpitää
Kaupungin isännöinnin vuokra-asuntojen asiakkaiden asiakaspalvelupistettä tilana tulee parantaa
selkeästi jotta voidaan antaa asiakkaille henkilökohtaista palvelua sekä noudattaa
tietosuojalainsäädännön asetuksia.
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta
kehityksestä

Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.12.2019 heikentynyt.
Käyttöaste on jäänyt tavoitetasostaan n.3 %-yksikköä. Talousarvio on pitänyt, merkittävänä
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poikkeamana on Kiinteistö Oy Merisotkan osakkeiden osto kassavarannoilla.
Yhtiön tuleva taloudellinen kehitys heikkenee tuottojen laskiessa.
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Vuokra-asuntojen asiakaspalvelutilan tiedossa olevia tietosuojariskejä ja puutteita on vuodesta 2017
asti tuotu esille ja ne ovat kaupungin tiedossa.
Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja
tavoitteet 2019 - 2021
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat ja hyvätasoiset kunnossa olevat asunnot.
TP
TP
Tavoite
Tavoite
Tavoite
Mittari tai indikaattori
2018
2019
2019
2020
2021
Käyttöaste
Vuokralaisten vaihtuvuus
keskimäärin

96

96

93,4

95

27,7 %

alle 20 %

20,2 %

alle 20 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla, toimivat
nykyaikaiset asiakkaita palvelevat asiakaspalvelutilat ja työvälineet.

95
alle 20
%

Toimenpiteet 2020: Markkinointityö
Toimenpiteet 2021: Markkinointityö
Toimenpiteet 2022: Markkinointityö

Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous
Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden
parantaminen vuosittain.
TP
Tavoite
TP
Tavoite
Tavoite
Mittari tai indikaattori
2018
2019
2019
2020
2021
Kiinteistöjen
hoitokustannusten kehitys
– vuokrat kattavat ylläpitoja pääomakustannukset
Investointien
rahoittamissuunnitelman
toteuttaminen
(investointien
rahoittaminen ilman
kaupungin
pääomarahoitustarvetta)

kattavat
Ei isoja
investointeja.

tavoite
täyttyy

tavoite
täyttyy

tavoite
täyttynee

tavoite
täyttynee

250 Teur
satsaus
KOy
Merisotkan
osakkeisiin.
Tämän
lisäksi ei
muita isoja
investointeja

KOy
Merisotkan
tytäryhtiöfuusio
31.12.2019.
Osakkeiden
hankinta oli
yhtiölle,
250 TEur.

Rauman
Asunnot
Oy:n
Meriraumantien
peruskorjaus.
Vaihe 1.

Rauman
Asunnot
Oy:n
Meriraumantien
peruskorjaus
Vaihe 2.

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä? Hyvä talousseuranta ja –kuri.
Toimenpiteet 2019: Tehokas seuranta.
Toimenpiteet 2020: Tehokas seuranta.
Toimenpiteet 2021: Tehokas seuranta.
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9.4 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy
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 sijoittamat Materiaalikeskus- ja Lohkotehdassekä esikäsittely rakennukset sekä Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä 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 Energia: Seasiden sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen
Toimintaympäristön muutostekijät
RMTK:n hallinnoimia ja vuokrattavissa olevia tiloja on 55.940m2 ja tavoiteltu vuokrausaste on 85 %.
Yhtiön 2019 vuokratuloista 74 % tuli RMCn ja Kongsbergin vuokraamista tiloista ja palveluista,
molemmat yhtiöt toimivat varsin herkillä ja muutosvaiheessa olevilla toimialoilla.

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt

189

RMC:n tilauskannan kehittyminen odotetusti (LV2020 hanke) sitoo tiloja pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön
vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta
liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi hankittiin 2018 Martinmäen konepaja.
Odotettavissa olevaan toimistotilojen lisääntyvään kysyntään vastataan ennakoivalla toimistotilojen
peruskunnostuksilla / lisärakentamisella, 2019 aikana toteutettiin R15-2 toimistotilan peruskunnostus.
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 nostaa tililimiittiä 1.500.000 euroon kassan vahvistamiseksi.

Suunniteltu S-hallin laajennus on RMTK:lle haastava investointi (arviolta >20M€) ja rahoituksen
järjestämiseksi toteutettiin lohkotehtaan siirto apporttina RMTK:lle.
Kiireellisten peruskunnostusten toteuttamiseksi otettiin 1.000.000€ laina 7v. takasinmaksuajalla R15-2
toimistoremontin, R16 hulevesijärjestelmän, R10 sähkökojeiston sekä lohkotehtaan nostureiden
peruskunnostuksia varten.
RMTK:n 2019 liikevaihto oli 4,7M€. Vuokratuotot jäivät odotettua pienemmiksi lohkotehtaan osalta.
Ennakoivaa kunnossapitoa on kuitenkin pitänyt tehdä, jotta laitteet olivat toimintakuntoisia syyskuussa
alkaneen Kvarken Linkin lautan valmistusta varten. Apporttina siirretyn lohkotehtaan poistot painoivat
osaltaan 2019 tuloksen negatiiviseksi.
RMTK:n 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 5,7M€ ja tulos positiivinen.
LV2020 hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia toimitilaratkaisuja on suunniteltu. RMTK:n toteutettavaksi
on suunniteltu lohkotehtaan S-hallin laajennus. Vaihtoehtona selvitetään erillisen tuotantotilan
rakentamista joko RMC:n tai RMTK:n toteuttamana.
RMC:n tilauskannan toteuttamiseksi tarvittavat tilojen vuokrasopimukset ja mahdolliset lisäinvestoinnit
vaikuttavat olennaisesti RMTK:n talouteen pitkäaikaisesti.
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

RMTK Oy on luonut käyttöönsä ympäristö- ja turvallisuusriskienhallinnan työkaluja, muun muassa
pelastussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja riskienarviointimallin.
- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja
kuntokartoituksilla. R16 kattovesi ja hulevesiverkoston peruskunnostus toteutettiin kesällä
2019.
- Sisäilmakartoituksia on tehty toimistoihin R6 ja R16 rakennuksissa.
- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä.
Raportointijaksolla ei ole jäänyt epävarmoja myyntisaamisia.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.
- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta on kokoontunut yhteensä 11 kertaa.
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Tunnusluvut
Tunnusluku
Liikevaihto €
Liikevoitto

5,4 M€

Tavoitetaso
2019
4,6 M€

Tot 2019
1-12 kk
4.769.287€

Tavoitetaso
2020
4,6 M€

Tavoitetaso
2021
4,6 M€

43.714

150.000

-377.987€

150.000

150.000

TP 2018

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja
tavoitteet 2019 - 2021
Mittari tai indikaattori

Alueella toimivien
yritysten määrä
Vuokra-alueen
toimitilojen yms. vuokraalueiden käyttöaste

TP 2018

Tavoite
2019

Tot 2019
1-12 kk

Tavoite
2020

Tavoite
2021

32

n. 30

33

n. 30

n. 30

86 %

>85 %

85%

>85 %

>85 %

Rauma tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Mittari tai indikaattori

TP 2018

Tavoite
2019

Tot 2019
1-12 kk

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Alueella olevien vuokralaisten
(Seaside Industry Park)
500
700
400
700
700
työpaikkojen määrä
Yhtiön uusi tapa tukea
Kts. alla
Kts. alla
Kts. alla
Kts. alla
Kts. alla
yritysten kasvun
oleva
oleva
oleva
oleva
oleva
mahdollistamista.
taulukko
taulukko
taulukko
taulukko
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.
Toimenpiteet 2019: R16 hulevesijärjestelmän uusiminen, R19 sähkökojeiston
uusiminen.
Toimenpiteet 2020: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen toteutukseen.
Toimenpiteet 2021: Myötävaikutetaan toimistohotellin rakentamiseen Martinmäelle.
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Rauman tarinan resurssi: Vahva talous.
Mittari tai indikaattori

TP 2018

Tavoite
2019

Tot 2019
1-12 kk

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Rauman kaupungille
193.624 €
181.000 €
221.084 €
181.000 €
181.000 €
maksettava vuokra
Yhtiön liikevaihto
5,4 M€
4,6 M€
4.769.287 €
4,6 M€
4,6 M€
Ennakoivat huolto- ja
1.658.884 € väh. 0,7
1.172.280 €
väh. 0,7
väh. 0,7
korjausinvestointien määrä
M€
M€
M€
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 Quant
Sataservicen kanssa.
- Ylläpidetään myyntiä yhdessä vuokralaisten kanssa niin että vuokrausaste pysyy
yli 85 %.
- Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit jolloin
vuokrattavien neliöiden määrä kasvaa.
Toimenpiteet 2019: R15 toimisto 2.krs kunnostus, Energioiden mittausjärjestelmän
kehittäminen
Toimenpiteet 2020: Rautatien perusparannus, Energioiden mittausjärjestelmän
kehittäminen
Toimenpiteet 2021: R15 ja R16 julkisivupinnoitus, R18 seinäelementtien uusintaa
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9.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy
TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIRAPORTOINTI 1.1.-31.12.2019

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.
Toimitilojen supistaminen näkyy selvimmin Winnovan osalta, jonka tilojen peruskorjausten
yhteydessä tilojen määrää vähennetään huomattavasti.
Toiminnan toteutuminen 1-12 kk 2019

Kunnossapidon osalta vuoden aikana on tehty kunnossapitotoimenpiteitä, mm:
- Satamakatu 26 keittiöremontti, 652.000 €
- Suojantie 2 Merikoulun portaiden uusiminen, 230.000 €
- Satamakatu 26 kattoikkunan uusiminen, 193.000 €
Lisäksi tehtiin uudet poistumistieportaat, pihan asfaltointia ja yhden pesuhuoneen uusiminen
Satamakatu 26:een.
Yhtiön kaikkiin rakennuksiin tehtiin kuntoarviot vuoden 2019 aikana.
Lisäksi on valmisteltu tulevia remontteja ja peruskorjauksia mm.:
- Satamakatu 19 A,B,D ja Suojantie 2 C peruskorjaushankkeen hankesuunnittelu valmistui
- Merikoulun asuntolan peruskorjauksen suunnittelu valmistuu keväällä 2020. Remontin
yhteydessä on suunnitelmissa purkaa Suojantie 2:ssa sijaitseva vanha käytöstä poistettu
asuinrakennus.
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta
kehityksestä

Vuoden 2019 aikana tehdyt korjaustoimenpiteet tehtiin säästövaroin. Keittiö- ja ulkoporrasremontin
osalta korjauskustannukset veloitetaan vuokralaisilta pääomavuokrina. Varsinaiset
peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan pankkilainalla, ainoastaan suunnittelukulut maksetaan
säästövaroista, tosin nekin veloitetaan pääomavuokrina vuokralaisilta.
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Yhtiön maksuvalmius ja kannattavuus on kohtuullisella tasolla. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa 388.093,99 € negatiivista hoitokatetta. Vuoden aikana maksettiin myös vuoden 2018 kiinteistöverot,
jotka olivat jääneet ajallaan määräämättä. Ylimääräisten verojen vaikutus hoitokatteeseen oli
270.707,97 €.
Yhtiön kassatilanne on kuitenkin hyvä, pankkitilin saldo 25.2.2020 oli 596.867,26 €.
Poistojen (1,1 M€) sekä yllättävien verojen (0,27 M€) johdosta yhtiön tulos painui kuitenkin
1.529.909,23 € tappiolle. Tappio on käytettävissä puskurina tulevia tuloveroriskejä hallittaessa.
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

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.
Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet 2019-2021
Rauman tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma

Mittari tai
indikaattori

Tavoite 2019

Tot 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Toteutettu useita
turvallisuutta ja
Kiinteistökannan
Kiinteistökannan
terveellisyyttä
Turvalliset ja
asteittainen
asteittainen
parantavaa
terveet
korjaushanketta
kehittäminen ja
kehittäminen ja
oppilaitokset.
vuoden 2019 aikana.
perusparannus
perusparannus
Lisäksi suunnittelussa
mittavat
peruskorjaushankkeet.
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Suunnitelmallinen kunnossapito, hyvin
suunnitellut peruskorjaushankkeet.
Kiinteistökannan
asteittainen
kehittäminen ja
perusparannus

194

Tilinpäätös 2019/Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt
Rauman tarinan resurssi: Vahva talous
Mittari tai indikaattori
Kiinteistöjen hoitokustannusten
kehitys – vuokrat kattavat
ylläpito- ja
pääomakustannukset.

Tavoite 2019

Tot 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Vuoden 2019
hoitokate on
alijäämäinen
pääosin
yllättävien
Tavoite
Tavoite
Tavoite
menojen
täyttyy.
täyttyy.
täyttyy.
vuoksi. Tavoite
täyttyy
pidemmällä
aikavälillä
tarkasteltuna.
Yhtiön taloudellisen tuloksen,
Tilat
Yhtiö ei ole
Tilat
Tilat vuokrattuna
pitkän aikavälin
vuokrattuna
joutunut
vuokrattuna
hyvällä
kannattavuuden ja
hyvällä
rahoittamaan hyvällä
käyttöasteella ja
maksuvalmiuden pitäminen
käyttöasteella ja toimintaansa
käyttöasteella ja taloudellisesti niin
hyvällä tasolla, niin että yhtiö
taloudellisesti
omistajan
taloudellisesti
että tuotot
pystyy ylläpitämään ja
niin että tuotot
lisäsijoituksilla niin että tuotot
kattavat menot ja
kehittämään kiinteistöjään
kattavat menot
tai lainoilla.
kattavat menot investoinnit.
ilman omistajan lisäsijoituksia.
ja investoinnit.
Tavoite
ja investoinnit.
täyttyy.
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvä talousseuranta ja –kuri. Toimitilojen jatkuva
kehittäminen yhdessä vuokralaisten kanssa sekä peruskorjausten yhteydessä pitkäaikaiset vuokrasopimukset.

