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RAUMAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Rauma on hyvämaineinen kaupunki. Lisäksi se kuuluu tai ainakin on kuulunut kaupunkien kul-
tapossukerhoon taloudenhoidossaan. Molemmat ovat hyviä saavutuksia maakunnan kakkoskau-
pungille.

Vielä vajaat kymmenen vuotta sitten Rauman talous paistatteli päivää valtakunnan medioissa 
mallioppilaana hyvin hoidetusta taloudesta. Mutta nyt Rauma käy läpi talousmurrosta kuten moni 
muukin kunta. Talous on ollut viime vuodet vuoristoradalla. On painuttu miinukselle, noustu sieltä 
ja painuttu taas pakkasen puolelle. Taseessa on edelleen ylijäämää, mutta viime vuosien kaltaiset 
alijäämäiset tilinpäätökset syövät sitä vauhdilla.

Tilanteen korjaamiseksi on laadittu Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma, joka sai melko pian val-
mistumisensa jälkeen tulikasteen lähes apokalyptisen vitsauksen – koronaepidemian – muodossa. 
Selvää on, että tämä tapahtumakokonaisuus vaatii ohjelman jatkuvaa päivittämistä jo pelkästään 
niiden yllättävien vaikutusten takia, joita korona hyvin nopeasti toi mukanaan.

Lisäksi kokonaisuuteen tuovat mausteensa paikalliset olosuhteet. Näistä mainittakoon akuuteim-
pana opetuskiinteistöjen saattaminen alan toimintavaatimusten tasolle. Samaan aikaan oppilaiden 
ikäluokat lähtevät pienenemään selkeästi, mikä aiheuttaa suunnittelulle omat haasteensa.

Perusterveydenhuolto on ollut viime vuosina ”ei-luovassa” tilassa, mikä on merkinnyt alan jää-
mistä jälkeen toimintaympäristön vaatimuksista. Valtuuston päätös erikoissairaanhoidon järjes-
tämisvastuun siirtämisestä sairaanhoitopiirille on toivottavasti sysäys kaupungin vastuulla olevan 
terveydenhuollon kehittämiselle yhteistyössä sairaanhoitopiirin toiminnan kanssa. Myös kiinteistö-
kysymykselle on löydettävä ratkaisu.

Kaunisjärven vanhainkodin muuttaminen hyvinvointikeskukseksi on päässyt vauhtiin. Tämä on 
hyvinkin tarpeellista, sillä kaupunkimme tulee harmaantumaan nopeasti. Lähivuosina yli 75 -vuo-
tiaiden määrä tulee lisääntymään rajusti, joten terveyspalveluille tulee olemaan yhä enemmän 
tarvetta. 

Lasku edellä mainituista investoinneista maksetaan velkarahalla, mikä olisi ollut vain muutamia 
vuosia sitten kauhistus. Rauman kaupungilla ei ole ollut juurikaan lainaa, mikä tekee investointien 
toteuttamisen mahdolliseksi. Tilanne tulee kuitenkin nopeasti muuttumaan, sillä velkaantumis-
tahti on jo viime vuonna ollut ja tulee lähivuosina olemaan raju. On muistettava, että velka on veli 
otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa. Velan takaisin maksu on pois tulevaisuuden kehittä-
mistoimista.

Jos velka yhdistyy kuntalaisilta saatavien verotulojen, yhteisöveron sekä veroja maksavan asukas-
määrän vähenemiseen ja korkotason nousuun, kaupunki on haasteellisen tilanteen edessä, vaikka 
käyttötalousmenojen kasvua saataisiinkin hillityksi.

On ilo asua erittäin hyvämaineisessa kaupungissa. Sillä sitä Rauma on imagotutkimusten mukaan. 
Omaleimainen ja hymyä huulille nostava kulttuuri on jo pitkään pitänyt Rauman suomalaisten 
tietoisuudessa. Ihmetystä on myös aiheuttanut pienestä kaupungista vuosikymmeniä valtakunnan 
huipputasolla jääkiekossa menestyvä joukkue. Hyvään maineeseen ovat vaikuttaneet erityisesti 
onnistuneet yritysmaailmaa tukevat investoinnit ja sitä myötä yrityksille saadut suuret tilaukset, 
jotka ovat pitäneet työllisyysasteen hyvänä. 

Jokaisella raumalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kaupunkimme maineen hyvänä pysymiseen. 
Tässä meitä voi auttaa vanha sanonta: ”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin”.

Seppo Sattilainen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-
linnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Arvioinnin tulokset annetaan 
valtuustolle arviointikertomuksena. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla 
kaupunginvaltuutettuja.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-
sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvin-
vointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Toimintaa voidaan pitää tuloksellisena, jos kuntalaisten tarpei-
siin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti, kestävästi ja riittävällä aikajänteellä. Lisäksi 
henkilöstön osaamisen ja työssäjaksamisen tulee olla hyvällä tasolla. 

Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakuntaan tilivuonna 2019 kuuluivat seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet:

Jäsen       Varajäsen

Seppo Sattilainen, puheenjohtaja    Kari Välimäki
Tomi Vainio, varapuheenjohtaja   Sami Laine
Raija Banerjee     Aleksi Reini 
Keijo Jalonen      Erja Starck
Marika Leppänen     Anne Sieviläinen
Hanna Selkämö     Katriina Lehtinen
Reijo Siivonen     Ville-Pekka Rouhiainen 
Irma Suonpää     Marja-Leena Marttinen
Carita Vainio      Reija Koivisto

Lautakunnan esittelijänä on toiminut 1.1.-31.3.2019 vs. kaupunginreviisori Anne Arvola, 1.4.-
31.8.2019 lautakunnan puheenjohtaja Seppo Sattilainen ja 1.9.2019 alkaen vt. kaupunginreviisori 
Johanna Suokanto. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut tarkastussihteeri Katja Takalo. 
Vuoden 2018 arviointikertomuksen lautakunnan kanssa laati JHTT Hannu Laurila BDO Oy:sta.

Kaupungin tilintarkastuksesta vastasi BDO Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut 
KHT, JHT Sari Isaksson. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori hallintosään-
nön mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on suorittanut tilikauden aikana arviointiaan arviointisuunnitelman mukai-
sesti. Lautakunta piti tilikautta 2019 koskevia kokouksia yhteensä 19 kertaa. Lautakunta osallistui 
myös 2.3.2020 järjestetylle valtuuston arviointipäivälle, jonka tavoitteena oli kuulla hallintokunnit-
tain ja liikelaitoksittain vuoden 2019 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kan-
nalta merkittävimmät ja olennaisimmat asiat.
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Rauman kaupungin tarkastuslautakunta 2017-2021. Vasemmalta oikealle Seppo Sattilainen (puheenjohtaja), Raija Banerjee, Reijo 
Siivonen, Tomi Vainio (varapuheenjohtaja), Irma Suonpää, Carita Vainio, Marika Leppänen, Keijo Jalonen, Hanna Selkämö ja Katja 
Takalo (tarkastussihteeri). Kuva on otettu keväällä 2019. Kuvasta puuttuu vt. kaupunginreviisori Johanna Suokanto.

Tarkastuslautakunnan tehtävät (kuntalaki 121 §):

• Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
• Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun-

takonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla.

• Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan ta-
loussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

• Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
• Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja 

saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
• Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyk-

siksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
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3. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN

Hallintokunnat ovat vuoden 2019 talousarvios-
sa asettaneet omat kehittämistoimenpiteensä 
kaupunginvaltuuston 27.11.2017 hyväksymän 
strategian eli Rauman tarinan toteuttamiseksi. 

Resurssit
Vahva talous
• riittävällä tulorahoituksella varmistetaan vahva talous pitkälläkin tähtäimellä,
• hyvällä ja oikea-aikaisella taloudenpidolla turvataan kuntalaisille laadukkaat palvelut ja
• väheneviin tuloihin sopeudutaan, ja samalla hyödynnetään toimintojen uudistamisen tarjoamat 

mahdollisuudet.

Osaava henkilöstö
• Osaava henkilöstö on Rauman kaupungin tärkein voimavara. Henkilöstöä tuetaan kehittämään 

edelleen osaamistaan.
• Kaupungin henkilöstö ikääntyy ja eläköityy, mihin varaudutaan organisaatiotasolla.

Strategiaa täsmentämään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt henkilöstöohjelman, hyvinvointi-
ohjelman, elinvoimaohjelman ja maapoliittisen ohjelman.

Toimenpiteiden suuren määrän vuoksi tarkas-
tuslautakunta keskittyy arviointikertomukses-
saan muutoksiin ja poikkeamiin sekä niihin 
tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Näihin 
liittyen on osoitettu kehittämiskohteita ja an-
nettu suosituksia, jotka on tekstissä korostettu 
keltaisella. Myös joitain erityisen myönteisiä 
toteutumisia ja onnistumisia on nostettu esiin 
vihreällä korostuksella.

Rauman Tarina
Linjaukset

• Terveellinen turvallinen ja palveleva Rauma 
Palvelut toimivat ja arki on helppoa. Huolehdimme 
kestävästi ympäristön terveellisyydestä, turvallisuu-
desta ja viihtyisyydestä.

• Vireän elinkeinoelämän Rauma
Vahvan talouden perusta on vireä elinkeinoelämä ja 
korkea työllisyysaste, jolla turvaamme kaupungin 
elinvoimaisuuden ja kaupunkilaisten palvelut.

• Hyvien yhteyksien Rauma
Kaupungin fyysiset ja digitaaliset yhteydet sekä 
toiminnalliset ja sosiaaliset verkostot ovat kattavat. 
Kaupungissa on helppo liikkua.

• Houkutteleva Rauma
Vahva tarina, uudet ideat ja houkuttelevat 
tapahtumat – ”Kokoaan suurempi Rauma”

 
Kärjet

• Toimivat palvelut, helppo arki
• Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
• Syrjäytymisen ehkäiseminen
• Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumis-

mahdollisuudet
• Energiatehokkuuden parantaminen
• Ympäristön siisteys

• Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän 
tarpeisiin

• Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi
• Kilpailukykyinen verotus
• Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö
• Etätyömahdollisuuksien parantaminen

• Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen
• Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri
• Aktiivinen edunvalvonta
• Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen
• Verkostojen hyödyntäminen
• Kaupunkiliikenteen kehittäminen

• Raumasta tapahtumakaupunki
• Merellisyys näkyväksi
• Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen
• Rauman imagon kehittäminen
• Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilma-

piirin luominen
• Uusien ideoiden rohkea toteuttaminen
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3.1 Strategisten painopisteiden toteutuminen

Vuoden 2019 talousarviossa on määritelty seuraavat valtuustotason sitovat strategiset tavoitteet ja 
niiden mittarit. Tilinpäätöksessä strategisten tavoitteiden toteutumista ei ole esitetty kokonaisuu-
tena, vaan kunkin hallintokunnan osalta erikseen. Alla olevassa taulukossa toteutumista on arvioi-
tu tarkastuslautakunnan toimesta ”liikennevalovärein”.

Taulukko 1: Vuoden 2019 valtuustotason sitovien strategisten tavoitteiden arviointi

RESURSSI: OSAAVA HENKILÖSTÖ
Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite 
v.2019

Tarkastuslautakunnan 
arvio toteutumisesta
=toteutunut
=toteutunut osittain
=ei toteutunut

Tehtävänvaativuuden arvi-
oinnin sekä työkykyjohtami-
sen kokonaisuudet
Kehitetään osaamista otta-
malla käyttöön monipuoli-
sia osaamisen kehittämisen 
menetelmiä

Arvio, kuinka suuri osa 
henkilöstöohjelmassa 
kuvatuista tavoitteista on 
toteutunut

Tehtävänvaativuuden 
arviointiprosessi on saatu 
valmiiksi

TVA -prosessi on edennyt 
kiitettävästi: tehtävän-
kuvaukset tehty, hinnoit-
telutunnusten ”korit” ja 
sähköinen alusta tehty.

Palveluprosessien kustan-
nustehokas resursointi ja 
kehitys
Ennakoiva osaamis- ja hen-
kilöstösuunnittelu

Toimialakohtainen henki-
löstösuunnitelma. Koko 
kaupungin henkilöstö-
määrän ja henkilöstötyö-
vuosien kehitys

Vaihtoehtoisien tuotan-
totapojen ja tehtäväjär-
jestelyiden tarkastelu 
toiminnan muuttuessa ja 
eläköitymisten yhteydessä

Vaihtoehtoisia tuotanto-
tapoja tarkasteltu mm. 
eläköitymisten ja vahva ja 
vakaa Rauma-talousoh-
jelman laadinnan yhtey-
dessä

RESURSSI: VAHVA TALOUS
Vahva ja vakaa Rauma –
talousohjelman laadinta ja 
täytäntöönpano

Talousohjelman tavoittei-
den toteutumisaste

Talousohjelma on laadittu 
ja täytäntöönpano aloi-
tettu vuosien 2019 - 2022 
toimenpiteiden osalta

Vahva ja vakaa Rauma 
-talousohjelma (VVR) 
hyväksyttiin KV:ssa 
11.11.2019 ja sen toi-
meenpano on aloitettu

Ennaltaehkäisevien pal-
veluiden kehittäminen, 
palvelurakenteiden kehitys, 
prosessien kehitys huomi-
oiden poikkihallinnollisuus, 
taloudellisuus, tehokkuus, 
vaikuttavuus

Toimintamenojen kasvu % 
 
Vuosikate kattaa poistot 
ja investoinnit

Kasvuprosentti pysyy 
hillittynä 
 
Vuosikate paranee vuo-
den edetessä suhteessa 
alkuperäiseen vuoden 
2019 talousarvioon

Toimintamenojen kasvu 
pysyi hillittynä (+0,6 %) 
 
Vuosikate heikkeni alku-
peräisestä talousarviosta 
verotulojen heikentyessä
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Linjaus: TERVEELLINEN, TURVALLINEN JA PALVELEVA RAUMA
Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite v. 2019 Toteutuminen

Toimialoittain huolehditaan 
hyvinvointiohjelman toteu-
tumisesta

Poikkihallinnollisten palve-
luketjujen toimivuus

Maakunta- ja sote-uudis-
tuksen vaikutusten ennal-
ta-arviointi tarkoituksen-
mukaisesti

Asiakas- ja asukaspalaute

Arvio, kuinka suuri osa 
Maakunta- ja sote-uudis-
tuksen vaikutusten ennal-
ta-arvioinnista on tehty

Asiakas- ja asukaspalaut-
teen keruun ja käsittelyn 
poikkihallinnollinen pro-
sessi on luotu

Maakunta- ja sote-uudis-
tuksen vaikutusten ennal-
ta-arviointi on tehty

Kaikkia palveluja koskeva 
asiakaspalautejärjestel-
mä on kaupungin netti-
sivuilla. Palvelupisteessä 
palautetta vastaanotetaan 
paljon myös suullisesti ja 
sähköpostilla. Palautteen 
poikkihallinnollisessa 
käsittelyssä on vielä 
kehitettävää. Keskitettyä 
asukastyytyväisyyskyselyä 
ei toteutettu VVR:n vuoksi 
vuonna 2019.

Maakuntauudistuk-
sen valmistelu päättyi 
8.3.2019 maan hallituk-
sen eroon. Sitä ennen on 
toimittu aktiivisesti eri 
työryhmissä, mm. so-
tekiinteistöt on listattu 
ja alustava talousarvio 
maakuntatasolla tehty. 
Aiemmin tehtyä materi-
aalia voidaan hyödyntää 
uudessa valmistelussa.

Kaupungin kiinteistöjen 
pitkän tähtäimen kunnos-
sapitosuunnitelmien (PTS) 
toteutuminen

Suunnitelmien laadinnan 
valmiusaste 

Suunnitelmien toteutu-
misaste

Kaikki pitkän tähtäimen 
kunnossapitosuunnitel-
mat on laadittu

Kiinteistöjen PTS-suun-
nitelmat saatu valmiiksi 
merkittävimmistä raken-
nuksista (45 kiinteistöstä)

Linjaus: VIREÄN ELINKEINOELÄMÄN RAUMA
Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite  
v. 2019

Toteutuminen

Aktiivinen yhteistyöhakui-
suus koulutusasioissa ver-
kostojen ja edunvalvonnan 
kautta

Opiskelijoiden aloituspai-
kat

Pysyvät vähintään sama-
na kuin vuonna 2018

Aloituspaikkojen mää-
rä pysynyt vuoden 2018 
tasolla. OKL:ssa on ollut 
myönteistä kehitystä.

Kauppakeskushankkeen 
edistäminen

Lakarin alueen kehittämi-
nen ja markkinointi

Elinvoimaa tukevien inves-
tointien hankkiminen

Työllisyysaste

Kuntalaisten verotettava 
tulo

Elinvoimaa tukevat in-
vestoinnit, kaupunki ja 
yritykset

Työllisyysaste nostetaan 
mahdollisimman korkeal-
le

Kuntalaisten verotettava 
tulo pysyy vähintään sa-
malla tasolla kuin vuonna 
2018

Alueelle saatu mahdolli-
simman paljon investoi-
teja

Vuoden 2019 aikana työl-
lisyysaste kehittyi posi-
tiivisesti, mutta vuoden 
lopussa työttömyysaste 
nousi 9,6 %:iin (12/2018 = 
9,0 %)

Vuoden 2019 tietoa ei 
saatavilla

Alueelle saatu hyvin in-
vestointeja, mm. 
Laivue 2020 ym. ja sata-
man laajennukset
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Linjaus: HYVIEN YHTEYKSIEN RAUMA
Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite v. 
2019

Toteutuminen

Edunvalvonnan kärkihank-
keet 
VT8 kehittäminen ja jatko-
rahoituksen varmistami-
nen 
Henkilöraide- ja muun 
joukkoliikenteen kehittä-
minen

Edunvalvonnan kärki-
hankkeet 
VT8:n kehittämiseen 
saatu rahoitus euroina 
Henkilöraideliikenteen 
käynnistys / matkustus-
määrät

Edunvalvontaorganisaa-
tio toimii

KH:n hyväksymän edun-
valvonnan toimintamallin 
mukaan on toimittu ja 
järjestäydytty; tuloksia 
hankkeista ei täysin ole 
saavutettu.

Palveluprosessien digita-
lisointi

kpl / määrä Digitalisoitavissa olevat 
palveluprosessit on tun-
nistettu

Mm. talous- ja henkilös-
töhallinnon ohjelmistojen 
uusiminen on käynnisty-
nyt ja kaupungin verkko-
kauppa avautunut v. 2019.

Linjaus: HOUKUTTELEVA RAUMA
Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite v. 
2019

Toteutuminen

Imagomarkkinoinnin ke-
hittäminen hyödyntämällä 
tapahtumia, merellisyyttä 
ja maailmanperintökohtei-
ta sekä aktiivisella osallis-
tamisella

Asukasmäärän kehitys 
 
Matkailijamäärän kehitys 
 
Osallistamismahdolli-
suuksien määrä

Asukasluku kasvaa 
 
Matkailijamäärä kasvaa

Asukasluku pieneni vuo-
den aikana 155 henkilöllä 
 
Yöpymisten määrä majoi-
tusliikkeissä on kasvanut 
edellisestä vuodesta 3,1 %.

Karin kampuskokonaisuu-
den edistäminen

Karin kampuskokonai-
suuden etenemisaste

Karin kampuksen tekni-
nen ja toiminnan suun-
nittelu käynnissä

Karin Kampus -hanke on 
edennyt pääosin aikatau-
lussa, syksyn karsinta-
kierros viivästytti aika-
taulua vähän. KV hyväksyi 
13.1.2020 kustannusta-
voitteeksi 66 milj. euroa.

Myönteisiä havaintoja:

• Toimintamenojen kasvuprosentti 0,6 % oli maltillinen verrattuna edellisen vuoden kasvuun, 
joka oli 4,9 %. Menojen kasvua saatiin taitettua, joskaan ei talouden tasapainon kannalta 
riittävästi.

• Alueelle on saatu edelleen yritysinvestointeja (mm. Laivue 2020 ja Metsä Fibren sahahank-
keen valmistelu) ja kaupunki on jatkanut elinvoimainvestointeja (mm. sataman laajennuk-
set).

Parannettavaa:

• Vuosikate heikkeni vuoteen 2018 ja vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vaik-
ka toimintamenojen kasvu oli maltillista, verotulojen pienentyminen heikensi vuosikatetta. 
Menoja ei ole pystytty sopeuttamaan riittävästi tulojen pienenemiseen nähden.

• Rauman haasteena on edelleen negatiivinen asukasmäärän kehitys, mikä nakertaa myös 
verotuloja ja heikentää kaupungin elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

• Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma hyväksyttiin valtuustossa 11.11.2019, mutta ohjelman 
sisältö ei kaikilta osin saavuttanut sille asetettuja tavoitteita.



10

3.2 Strategiaa täsmentävät ohjelmat ja 
niiden toteutuminen

Hallintokuntien tulee tavoitteita asettaessaan 
huomioida myös strategiaa täsmentävät, kau-
punginvaltuuston hyväksymät, ohjelmat eli 
hyvinvointiohjelma, elinvoimaohjelma, henkilös-
töohjelma ja maapoliittinen ohjelma.

3.2.1 Hyvinvointi

Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asuk-
kaidensa hyvinvointia. Terveydenhuoltolaki 
velvoittaa kuntia laatimaan vuosittain hyvinvoin-
tiraportin sekä kerran valtuustokaudessa laa-
jemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle. 
Kaupunginvaltuustossa 24.9.2018 hyväksytty 
hyvinvointiohjelma ja sen vuosittaiset arviointi-
raportit toteuttavat tätä velvoitetta Rauman kau-
pungilla. Hyvinvointiohjelman vaikuttavuuden 
seurantaan on määritelty kattava indikaattori-
paketti. Poikkihallinnollisen hyvinvointijohtami-
sen käytännöt tulisi saada vielä kattavammiksi 
ja vaikuttavammiksi.

Hyvinvointiohjelman päätavoitteita ovat:
• Hyvinvoiva kuntalainen
• Aktiivinen kuntalainen
• Osallistuva, keskusteleva ja liikkuva kunta-

lainen
• Viihtyvä, innostunut ja rohkea kuntalainen

Hyvinvointiohjelman arviointiraportista tar-
kastuslautakunta nostaa esiin huolen nuorten 
päihteiden käytön lisääntymisestä Raumalla. 
Kouluterveyskyselyn mukaan laittomia huu-
meita ainakin kerran kokeilleiden osuus 8.-9. 
luokkalaisten keskuudessa on noussut 8,1 
%:sta  (v. 2013) 10,4 %:iin (v. 2019) ollen myös 
korkeampi kuin Satakunnassa ja koko maassa 

keskimäärin. Päivittäin nuuskaavien 8.-9.-luok-
kalaisten osuus on kouluterveyskyselyn mukaan 
5,5 %, mikä on enemmän kuin Satakunnassa ja 
koko maassa keskimäärin. Ammatillisen op-
pilaitoksen 1.-2. vuoden opiskelijoista 14,1 % 
nuuskaa päivittäin (v. 2017 luku oli 10,4 %) ja 
23,6 % on kokeillut laittomia huumeita ainakin 
kerran (v. 2017 luku oli 16,4 %). Tosi humalassa 
vähintään kerran kuukaudessa kertoi ammatil-
lisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
olleen 41,5 % koko maan keskiarvoluvun ollessa 
26,9 %. Nuorten päihteiden käytön vähentämi-
seen on löydettävä uusia, vaikuttavampia keino-
ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

3.2.2 Elinvoima

Rauman kaupungin elinvoimaohjelma hyväk-
syttiin kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. 
Elinvoimaohjelma on elinkeino-ohjelmaa huo-
mattavasti laajempi, konkreettisia toimenpiteitä 
sisältävä kokonaisuus. Ohjelman toimenpiteillä 
kehitetään kaupungin palveluja, parannetaan 
yritystoiminnan edellytyksiä ja edistetään avoi-
muutta ja yhteisöllisyyttä. Elinvoimaohjelman 
toimenpiteitä toteutetaan vuosittain talousarvi-
on sallimissa rajoissa.

3.2.3 Henkilöstö

Yksityiskohtaiset tiedot henkilöstöön liittyvistä 
keskeisistä asioista sisältävä Rauman kaupun-
gin henkilöstöraportti 2019 on laadittu erillään 
tilinpäätöksestä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä henkilös-
töohjelmassa on linjattu ne henkilöstöpolitiikan 
toimenpiteet, joiden avulla edistetään Rauman 
Tarinan tavoitteisiin pääsemistä. 
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Kuvio 1, Sairauslomapäivät per työntekijä 204-2019. Lähde: henkilöstöraportti

Keväällä 2019 toteutetun työhyvinvointikyselyn 
mukaan huonoimmat keskiarvot 
(arviointiasteikolla 1-5) saivat:

• 3,1 Työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään 
riittävästi huomiota

• 3,3 Työyhteisön ongelmiin puututaan no-
peasti ja tehokkaasti

• 3,3 Työni ei ole psyykkisesti liian kuormitta-
vaa

• 3,3 Työtilat ovat ajanmukaiset
• 3,4 Palkkani on määräytynyt oikeudenmu-

kaisin perustein

Henkilöstön työhyvinvointi on turvattava talous-
ohjelman toimenpiteistä huolimatta. 

Henkilöstöohjelman keskeisiä mittareita ovat:
• Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskus-

tannusten kehitys
• Koulutuksiin osallistuvien määrä ja osaami-

sen kehittämisen monipuolisuus 
• Koetun työhyvinvoinnin kehitys
• Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä ja 

käyttökelpoisuus
• Henkilöstön vaihtuvuus
• Työhakemusten määrä
• Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys 

ja määräaikaisuuden perusteet

Myönteisenä huomiona todetaan henkilöstön 
sairauspoissaolojen väheneminen edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 kaupungin 
työntekijöille kertyi sairauspäiviä 45 146, mikä 
on 1 883 päivää vähemmän kuin vuonna 2018. 
Tätä kehityssuuntausta on tärkeää tukea.

Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomioita.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut viime vuosina 
huolestuttavalla tasolla. Johtavia viranhaltijoi-
ta on irtisanoutunut paljon muista syistä kuin 
eläköitymisen vuoksi. Samaan aikaan kaikilla 
toimialoilla on kaupungin palvelukseen hake-
vien määrä vähentynyt. Syyt hakijoiden määrän 
vähenemiseen ja henkilöstön suureen vaihtu-
vuuteen on tarpeen selvittää.

Henkilöstömäärä väheni 25 työntekijällä vuo-
desta 2018. Vakinaisten ja määräaikaisten 
työntekijöiden suhteellinen osuus pysyi lähes 
edeltävän vuoden tasolla. Vuoden 2019 lopussa 
Rauman kaupungin palveluksessa oli kaikkiaan 
2 916 henkilöä, joista vakinaisia oli 2 188, mää-
räaikaisia 684 ja työllistettyjä 44. Määräaikaisia 
työntekijöitä oli 8 enemmän kuin vuonna 2018 
ja työllistettyjen määrä laski 10 hengellä. Koko 
henkilöstön keski-ikä vuonna 2019 oli 46,9 vuot-
ta, jossa nousua vuoden takaisesta 0,6 vuotta.
 
Henkilöstöohjelman toimenpidesuunnitelmaa 
toteutettiin vuonna 2019 kiitettävästi. Tehtävien 
vaativuuden arviointi (TVA) -työ eteni. Työhyvin-
vointikysely toteutettiin uudessa sähköisessä 
muodossa, mikä mahdollistaa myös jatkuvan 
palautteen annon. Otettiin käyttöön sähköinen 
perehdytysopas. Osatyökykyisten tilanteen 
kartoittamista ja toimenpiteiden tehostamista 
on jatkettu ja otettu käyttöön Kevan Avaintiedot 
-työkyvyttömyyden kustannusten hallintapal-
velu. Työtapaturmien hallintamalli on otettu 
käyttöön.
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3.2.4 Maapolitiikka

Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2018. Se täsmentää Rauman Ta-
rinaa maankäytön strategisen suunnittelun ja ohjauksen osalta. Rauman kaupungin maapolitiikan 
päätavoite on kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Maapoliittisen ohjelman keskei-
siä mittareita ovat mm. maanhankinta ja tonttien luovutukset.

Taulukko 2. Kaupungin maaomaisuus ja tonttien luovutukset 2016 - 2019

3.3 Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinnon vuoden 2019 toimintakate 
toteutui parempana kuin muutetussa talous-
arviossa sekä parempana kuin vuonna 2018. 
Konsernipalvelut-toimialan toimintakate toteu-
tui budjetoitua paremmin toteutumaprosentin 
ollessa 87,5 %. Kasvua vuoden 2018 toiminta-
katteeseen oli 1,3 %.

Konsernihallinnon ja konsernipalvelujen toimin-
nan tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Organisaatiouudistus astui voimaan 1.6.2017 eli 
lähes kolme vuotta sitten, eikä sen arviointia ole 
vielä toteutettu. Organisaatiouudistuksen arvi-
ointi on syytä toteuttaa vuoden 2020 aikana sekä 
luottamushenkilöorganisaation että viranhalti-
jaorganisaation osalta. Mahdolliset muutokset 
saatettava voimaan ennen uuden valtuustokau-
den alkua.
Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman luon-
nosversio oli julkisuudessa 21.8.2019 ja kau-
punginvaltuusto teki siitä päätöksen 11.11.2019. 
Henkilöstöllä ja kuntalaisilla oli syksyn aikana 
mahdollisuus tuoda esille uusia näkökulmia ja 
tehostamistoimenpiteitä Vahva ja vakaa Rauma 
-talousohjelmasta julkistetussa nettikyselyssä. 

Osana Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman 
laadintaa on käyty läpi konsernipalvelut-toimi-
alan toimintoja sekä tehty erilaisia laskelmia 
tehostamismahdollisuuksien kustannusvaiku-

tuksista. Merkittävin konsernipalvelut-toimialaa 
koskettava päätös oli kaupungin tukipalvelupro-
sessit keskittävän palvelukeskuksen muodosta-
minen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän edunvalvon-
nan toimintamallin mukaan on toimittu ja jär-
jestäydytty. Rauman kaupungin edunvalvonnan 
kärkihankkeet ovat VT 8:n parantaminen, hen-
kilöliikenteen kehittäminen, osaavan työvoiman 
saaminen, koulutusmahdollisuuksien ylläpi-
täminen ja kehittäminen Raumalla ja Rauman 
etujen varmistaminen mahdollisesti tulevassa 
sote-uudistuksessa. Kaikkia kärkihankkeita on 
viety eteenpäin vuoden 2019 aikana.

Rauman imago on kehittynyt positiivisesti 
vuonna 2019 julkaistujen tutkimusten valos-
sa: Rauma sijoittui 1. sijalle seutukaupunkien 
vetovoimatutkimuksessa. Kuntaranking-tutki-
muksessa Rauman seutu arviointiin Suomen 2. 
vetovoimaisimmaksi alueeksi yritystoiminnan 
kannalta. Kuntien imago -tutkimuksessa Rau-
ma sijoittui kokonaisvaikutelman osalta 2. sijal-
le (mukana 36 suurinta kuntaa). Kuntien imago 
-tutkimuksen tulos on hieno, mutta on huomioi-
tava, että se kuvaa Rauman imagoa ja suoriutu-
mista raumalaisten yritysjohtajien mielestä eikä 
Rauman imagoa ulkopaikkakuntaisten silmin.

Valtuustoaloitteen pohjalta toteutettiin kaksi 
innovaatiokilpailua, joilla haluttiin innostaa kau-
punkilaisia ja yrityksiä kehittämään innovaatioita, 
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joilla parannetaan ja tehostetaan kaupungin 
toimintaa.

Tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta on 
laadittu Rauman kaupungin tietotilinpäätös 
osana tilinpäätöstä. Rauman kaupungin tieto-
suojaa ja tietoturvaa ohjaa kaupunginvaltuuston 
18.6.2018 hyväksymä tietosuojapolitiikka, joka 
on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, 
sen artikloiden ja muun noudatettavan keskei-
sen lainsäädännön mukaisesti ja se pitää sisäl-
lään myös tietoturvan. 

Tietosuojapolitiikka päivitettiin syksyllä 2019. 
Keskeisinä kehittämistoimina vuonna 2019 ovat 
olleet salatun sähköpostin käyttöönotto, tieto-
turvallisen tulostamisen ohjeistus sekä ohjeet 
sisäisen postin jakelukäytännöissä. Myös eri-
laisia varoitus- ja ohjeistusviestejä toimitetaan 
lähes viikoittain. Ilmoitettuja tietosuojapoikkea-
mia oli vuoden aikana 86 kpl.

3.4 Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoidon toimintakatteen toteuma oli 
90,0 %. Toimintakatteen muutos vuoteen 2018 
nähden oli -2,7 %.

Työttömyysaste laski vuoden mittaan, mutta 
kääntyi taas nousuun (mm. UPM:n irtisanomis-
ten vuoksi) joulukuussa 2019. Työttömyysaste 
12/2019 oli 9,6% (12/2018 9%). Työttömien työn-
hakijoiden määrä lisääntyi 115 henkilöä vuoden 
takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien 
määrä on hieman laskenut edellisestä vuodesta 
(12/2019, 373 hlöä ja 12/2018, 378 hlöä). 

Alkuvuoden hyvä työllisyyskehitys ja pitkäaikais-
työttömien määrän lievä lasku näkyivät kaupun-
gin työmarkkinatuen maksuosuuden pienene-
misenä. Työmarkkinatuen maksuosuus oli 1,97 
M€ vuonna 2019 eli noin 90 000 euroa pienempi 
kuin edellisenä vuonna.

Alkuvuoden hyvä työllisyystilanne ja koh-
taanto-ongelmat näkyivät kaupungin omas-
sa työllistämistoiminnassa paikoitellen myös 
työvoimapulana. Omien kriteerien mukaisia 
työllistettäviä ei esim. varhaiskasvatuksen 
tarpeisiin löytynyt riittävästi. Taulukossa 3 on 
esitetty kaupungin oma työllistämistoiminta 
toimialoittain vuonna 2019. Eniten kaupungin 
yksiköistä työllistivät nuorten työpaja (32), var-
haiskasvatus (32) ja ruokapalvelut (6). Velvoite-
työllistettyjä eri yksiköissä oli yhteensä 35.

Taulukko 3. Palkkatukityöllistetyt toimialoittain ja yksiköittäin vuonna 2019
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3.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Toimintakatteen toteuma oman toiminnan osal-
ta oli 97,1 % ja Satakunnan sairaanhoitopiiriltä 
ostettavan erikoissairaanhoidon osalta 104,1 %. 
Kokonaisuudessa sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan alainen toiminta toteutui 99,2 %:sesti toi-
mintakatteen ollessa -133,8 M€. Kasvua vuoden 
2018 toimintakatteeseen oli 1,2 %.

Koko sosiaali- ja terveystoimiala on ollut kovas-
sa myllerryksessä. Sote- ja maakuntauudistuk-
sen valmistelu päättyi 8.3.2019 maan hallituk-
sen eroon. Palvelujen markkinaehtoistuminen 
ja palkkakilpailu näkyivät ja haastoivat toimi-
alaa. 

Valtakunnallinen hoivakriisi ja työmarkkinaneu-
vottelut vaikeuttivat kilpailutuksia. Vammaispal-

Kuvio 2, Palvelutakuun toteutuminen vammaispalveluissa (%).

velujen ja asumispalvelujen kilpailutus ei onnis-
tunut tavoitellusti.

Lääkäreiden saatavuus on ollut heikkoa ja pulaa 
on myös sosiaalityöntekijöistä. Lääkäreiden 
huonon saatavuuden taustalla olevia syitä tulee 
analysoida tarkemmin ja pohtia uusia keinoja 
lääkärien saatavuuden parantamiseksi.

Palvelutarjonta on säilynyt vastaavana kuin 
vuonna 2018. Hoitoketjut ovat toimineet hyvin 
(sairaanhoitopiiristä ei ole tullut yhtään siirtovii-
vemaksua kuluvana vuonna). 

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivat 
pääosin hyvin. Vammaispalveluissa oli selkein 
pitkittyminen. Palvelutakuun toteutuminen 
vammaispalvelussa heikkeni vuosiin 2015-2018 
nähden.
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Vanhuspalveluissa ympärivuorokautiseen hoi-
toon pääsyn hoitotakuu toteutui viime vuonna ja 
kaikki pääsivät hoitoon hoitotakuun (alle 3 kk) 
puitteissa. 

Viime vuodenvaihteessa ympärivuorokautiseen 
hoitoon jonottavien lukumäärä oli 18 henkilöä. 
Määrä oli jonkin verran suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin.

Kotihoidon suoritemäärät ovat edelleen kasva-
neet. Yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan 
lähivuosina voimakkaasti. Ikärakenteen muutos 
tulee huomioida vanhuspalveluiden palvelura-
kenteessa ja resursoinnissa. 

Kuvio 3, Ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien henkilöiden lukumäärä 
vuodenvaihteessa vanhuspalveluissa.

Lastensuojelussa on ollut hyvää kehitystä. 
Sijoitettuna olevien lasten määrä on vähentynyt 
kahtena vuonna peräkkäin ja lastensuojelun 
bruttomenot €/hoitopäivä laskivat vuonna 2019 
edellisestä vuodesta.

Erikoissairaanhoidon polikliininen toiminta 
on liikkeenluovutuksella siirretty Satakunnan 
sairaanhoitopiirin tuotettavaksi. Jatkossa Rau-
malla olevan erikoissairaanhoidon vaikuttavuut-
ta palvelujen suoritemäärien, odotusaikojen 
ja yksikkökustannusten valossa tulee seurata 
tarkasti. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Kiin-
teistö Oy Rauman sairaalan tulevaisuus tulisi 
myös ratkaista.

Satakunnan sairaanhoitopiirin investointitoimin-
ta keskittyy pääosin Satakunnan keskussairaa-
laan. Rauman kaupunki rahoittaa investointeja 
osittain suoraan (vuonna 2019 osuus oli 0,4 M€), 
mutta investoinnit luovat painetta myös suorite-
hintojen nostamiseen. Rauman kaupungin tulee 
huolehtia, että raumalaiset saavat maksuosuu-
tensa suhteessa vastinetta sairaanhoitopiirin 
palvelujen muodossa.

Kokonaisuudessaan Rauman sosiaali- ja terve-
ystoimen tilat tulee saada asianmukaiseen kun-
toon. Rauman alueen sosiaali- ja terveyspalve-
luista tulisi olla selkeä suunnitelma, millainen 
on tulevaisuuden palvelu- ja kiinteistöverkko.
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kasva eikä synny päällekkäisiä kustannuksia.

Nanun ja Hj. Nortamon koulut toimivat edelleen 
väistötiloissa. Käsityö- ja kotitalousluokkien 
väistöparakin valmistumisen aikataulu ei pitänyt 
ja se aiheutti isoja haasteita koulutyöhön syys-
lukukauden 2019 alussa. Yleisesti ottaen muu-
tot ovat onnistuneet hyvin ja opetus on pystytty 
turvaamaan väistötiloissa.

Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutok-
set on viety täytäntöön vuoden 2019 osalta ja 
subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 
on poistettu 1.8.2019 alkaen valtuuston päätök-
sen mukaisesti. Opistotalossa järjestetty kansa-
laisopiston toiminta on hajautettu useaan tilaan 
ympäri kaupunkia hyödyntäen myös aiemmin 
perusopetuksen käytössä olleita väistötiloja. 
Muina rakenteellisina muutoksina uusi mu-
seo- ja kulttuuriorganisaatio on käynnistynyt 
1.1.2019 ja uusi opiskeluhuollon yksikkö aloitti 
toimintansa 1.1.2019.

Karin kampukseen liittyvät valmistelut ovat 
edenneet pääosin suunnitellusti, mutta syksyllä 
tehty hankekokonaisuuden karsintakierros ai-
heuttaa hankkeen aikatauluun viivästymisen ja 
Kampus on valmistumassa käyttöön elokuussa 
2023.

Lasten liikuttamiseen on panostettu ja liikun-
nanpalveluketju on toiminnassa. Harrastuspassi 
Färmi on laajennettu koskemaan myös Freinet- 
ja Normaalikoulun oppilaita. Kulttuuri- ja liikun-
tapalvelujen sekä opistojen käyttöasteet ovat 
pysyneet korkeana ja käyttömäärät lisääntyneet.

Henkilöstön osalta todettakoon, että eri yksiköi-
hin on saatu ammattitaitoista henkilöstöä eikä 
saatavuusongelmia ole toimialalla ollut muual-
la, paitsi koulupsykologeista, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajista ja sijaisista.

3.6 Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunnan toimintakate oli -75,4 M€ 
toteutumaprosentin ollessa 98,2 %. Toimin-
takate alitti talousarvion 1,4 M€:lla sisältäen 
sisäisten erien alitusta yht. noin 677 800 € 
(pääomavuokrat 323 200 €, ylläpitovuokrat 113 
300 €, ruokapalvelut 197 100 € ja puhtauspal-
velut 44 200 €). Toimintakate kasvoi vuoteen 
2018 nähden 6,4 %. Vuosien 2018 ja 2019 tilin-
päätösluvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen 
mm. opiskeluhuollon kuraattorien siirtymisestä 
sosiaali- ja terveystoimialalta sivistystoimialal-
le (noin 400.000 €), Taidemuseon siirtymisestä 
sivistystoimialan alaisuuteen (90 000 €), ulko-
puolista rahoitusta saavien hankkeiden siirtymi-
sestä sivistystoimialan talousarvioon ja sisäis-
ten erien noin 3,2 M€ muutoksesta (suurimpana 
vaikuttavana tekijänä sisäiset vuokrat).

Myönteisenä huomiona todettakoon sivistystoi-
mialan perusteellinen talousohjelmavalmistelu, 
jossa tarkasteltiin toimialan koko rakennet-
ta. Kuitenkin yhtenäiskoulumalli pitäisi ottaa 
uudelleen tarkasteluun niin lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin kuin kaupungin talouden tasapai-
nonkin näkökulmasta ennen uusien koulujen 
rakentamista.

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat 
pääosin toteutuneet. Organisaatio- ja palvelura-
kenteisiin liittyviä valmisteluja ja toimeenpanoja 
sivistystoimialla on ollut vuoden aikana paljon ja 
ne ovat edenneet suunnitellusti. Kaiken kaik-
kiaan sivistystoimiala luopui tai toiminta muut-
tui toiseksi 12 kohteessa. Lisäksi otettiin käyt-
töön kaksi uutta kohdetta: Pohjoiskehän koulu 
ja Papinpellon päiväkoti. Rakenne on selkiytynyt 
ja huonokuntoisista kiinteistöistä ollaan luovut-
tu tai luopumassa. Käytössä olleista tai olevista 
väistötiloista tulisi kuitenkin luopua sen jälkeen, 
kun muutostilanne on ohi, jottei kiinteistömassa 
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Syksyn 2019 lakkojen johdosta kouluille ja päi-
väkodeille ei kyetty turvaamaan ateriapalveluja, 
joka johti lainvastaiseen tilanteeseen. Asiasta 
on kanneltu Aluehallintovirastolle, joka ei ole 
vielä antanut asiassa ratkaisua.

Toisen asteen koulutuksen osalta hallitusohjel-
ma sisältää oppivelvollisuusiän korottamisen 
18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että 
jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen 
asteen koulutuksen. Toteutuessaan tämä tar-
koittaisi toisen asteen valmistavan koulutuksen 
ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämistä. Oppi-
velvollisuuden laajentaminen edellyttää myös 
toisen asteen maksuttomuutta. Yhteistyötä 
toisen asteen oppilaitosten välillä tulisi jatkossa 
olla enemmän.

WinNovassa keskeyttämisprosenteissa on ollut 
hyvää kehitystä. Vuonna 2019 perustutkin-
to-opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli 10,3 
% ja ammatti- ja erikoistutkinto-opiskelijoiden 
6,2 %. Vuonna 2018 keskeyttämisprosentti oli 
Raumalla 11,5 % ja vuonna 2017 se oli 12,1 %. 

3.7 Tekninen valiokunta

Teknisen valiokunnan vuoden 2019 toimintakate 
toteutui 96,9 %:sti budjetoidusta toimintakat-
teesta. Laskennallista säästöä määrärahoista 
syntyi 465 519 €. Kulurakenne muuttui, koska 
sisäisestä laskutuksesta investointikohteille 
suoritettavan työn osalta luovuttiin, mikä tekee 
vertailun vuoteen 2018 hankalaksi. Lisäksi sisäi-
siin vuokriin tuli paljon tarkistuksia väistötilojen 
ja uudiskohteiden osalta, mikä muutti kustan-
nusten jakoa teknisen toimialan ja sivistystoimi-
alan kesken vuoteen 2018 nähden. Vuodet 2018 
ja 2019 eivät näin ollen ole vertailukelpoisia.

Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. 
Toiminnan painopistealueina ovat vuoden 2019 
aikana olleet sekä kiinteistöjen että katu- ja 
viheralueiden kunnossapitotyöt. Investointi-
hankkeista Pohjoiskehän koulu ja Papinpellon 
vuoropäiväkoti valmistuivat suunnitellusti.

Koko toimialan toimintaa on vuoden 2019 aikana 
leimannut runsas henkilökunnan vaihtuvuus 
johtuen osin eläköitymisestä ja osin työpaikan 
vaihtamisesta johtuvista syistä.

Toimialan Vahva ja vakaa Rauma -talousoh-
jelman valmistelussa olisi ollut syytä mennä 
syvemmälle toiminnan rakenteisiin. 

Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt tavoitteen 
mukaisesti ja kiinteistöjen suunnitelmalliseen 
kunnossapitoon liittyen on tehty vuosina 2018-
2019 merkittävimpien kiinteistöjen PTS-suun-
nitelmat. Pitkään ratkaisua odottaneen ter-
veyskeskuskiinteistön kuntotilakartoitus ja 
palotarkastus on tehty alkuvuoden aikana. Mah-
dolliset puutteet kiinteistöjen palo- ja muussa 
turvallisuudessa tulee priorisoiden korjata 
huomioiden mahdollinen purku.

Kevään 2019 aikana valmistuivat myös katuver-
kon kuntoselvitykset. Katujen korjaus- ja kun-
nossapitotöiden ajoituksessa tulisi huomioida 
kaupunkilaisten ja matkailijoiden liikkuminen ja 
tapahtumiin / sesonkeihin liittyvät liikennevirrat 
ja kaupunkikuva. Väliaikaisen linja-autoase-
man järjestelyt ovat aiheuttaneet hämmennystä 
kuntalaisissa ja matkailijoissa. Jatkossa vas-
taavien muutosten ja remonttien ajoitukseen, 
viestintään ja opastukseen tulee kiinnittää vielä 
enemmän huomiota.

Palautejärjestelmän kautta saatiin kaupunki-
tasoisesti palautteita yhteensä 728 kpl, joista 
teknisen toimialan eri palveluyksiköille palaut-
teita on kohdistunut seuraavasti: asuminen ja 
kaavoitus 17 kpl, jäte- ja vesihuolto sekä ympä-
ristönsuojelu 64 kpl, kadut- ja liikenne 356 kpl, 
puistot ja metsät 104 kpl, vapaa-aika ja liikunta 
52 kpl. Kaupunki-imagon parantamisessa ja 
osallistavan ja keskustelevan toimintakulttuurin 
luomisessa myös kaupungin asiakaspalvelulla, 
siitä syntyneellä asiakaskokemuksella ja pa-
lautteiden käsittelyllä on suuri merkitys. Saatu-
jen palautteiden analysointiin, asiakaspalvelun 
laatuun ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun 
tulee panostaa kautta linjan rakennusvalvon-
nasta jätehuoltoon.

Maauimalan remontti valmistui, mutta sopi-
mukset Makis Oy:n kanssa purettiin. Maauima-
lan toimintaan tulee löytää kestävä ratkaisu.

Myönteisenä huomiona todettakoon kaupungin 
kiitettävä sitoutuminen HINKU-hankkeeseen. 
Päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuu-
den parantamisessa on saavutettu hyviä tulok-
sia. Taulukosta 4 voidaan todeta, että Rauman 
päästötilanne on lähialueen kuntia parempi ja 
että Rauman päästötilanne on edelleen paran-
tunut vuoden takaisesta.
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Taulukko 4. Rauman ja lähialueen kuntien päästötilanne vko 4/2019 vs. vko 16/2020. Lähde: CO2 -raportti.

Kuvio 4. CO2-raportissa mukana olevien 25 000-70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2018 ilman 
teollisuutta. Lähde: CO2 -raportti

Kuviossa 4 on vertailtu sellaisten CO2-raportin kuntien asukaskohtaisia päästöjä vuonna 2018, 
joissa on 25 000-70 000 asukasta. Teollisuuden päästöt eivät ole vertailussa mukana. Rauman 
päästöt asukasta kohti olivat 18 prosenttia pienemmät kuin saman kokoluokan kunnissa keski-
määrin. Rauman päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta, rakennusten lämmityksestä ja tieliiken-
teestä olivat pienemmät kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin.
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3.8 Taseyksiköt

Ruokapalvelut -taseyksikön liikevaihdon to-
teuma oli 96,0 % ja toimintakulujen toteuma 
96,4 %. Taseyksikön tilikauden alijäämä oli noin 
-77 000 €. Alijäämää muodostui noin -35 700 € 
enemmän kuin oli budjetoitu. Sosiaali- ja terve-
ystoimialalta laskutettiin yhteensä n. 406 000 € 
arvioitua vähemmän. Tähän vaikuttivat sosiaali- 
ja terveystoimialan oman toiminnan muutokset 
mm. asukas- ja potilaspaikoissa. Sivistystoimi-
alalta laskutettiin n. 57 000 € vähemmän kuin 
mitä talousarvioon oli arvioitu. Tämä johtuu 
pääsääntöisesti loka-marraskuussa olleista 
kolmen päivän lakoista, jolloin aterioita ei pys-
tytty toimittamaan sivistystoimialan toimipistei-
siin.

Puhtauspalvelut -taseyksikön liikevaihdon 
toteuma on 97,8 % ja toimintakulujen toteuma 
96,8 %. Toteumaan vaikuttivat mm. toimialojen 
palvelutarpeiden väheneminen kesken toi-
mintakauden VVR-talousohjelman ja muiden 
muutosvalmisteluiden heijastumana. Sisäisen 
laskutuksen kulueriä korjattiin vastaamaan 
alentuneita toimintakustannuksia. Taseyksikön 
tilikauden 2019 tulos osoittaa noin -96 600 € 
alijäämää, mikä on noin 77 500 vähemmän kuin 
muutetussa talousarviossa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksiköiden 
yhdistymistä vuoden 2020 alusta yhdeksi ta-
seyksiköksi valmisteltiin vuoden 2019 aikana. 
Organisaatiomuutoksen tavoitteena on yhte-
näistää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja 
ja -prosesseja. 

Pienvenesatamat -taseyksikön liikevaihto on 
toteutunut budjetoidun mukaisesti (100,1 %). 
Toimintakulut ylittivät hieman budjetoidun. 
Tilikauden alijäämä on noin -34 700 €, mikä 
on 1 400 € budjetoitua heikompi. Taseyksiköl-
le asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin ja 
laitureiden vuokrausaste on säilynyt hyvänä. 
Syväraumanlahden altaan laiturin 2 -vaiheen 
asennustyö on saatu pääosin valmiiksi. Vuok-
raustoimintaa ja asiakaspalvelua on kehitetty 
yhteistyössä Palvelupiste Pyyrmanin kanssa. 
Tavoitteena tulisi olla, että pitkässä juoksussa 
tuottojen pitäisi kattaa kulut.

3.9 Liikelaitokset

Rauman Veden tulos oli kaupunginvaltuuston 
asettamaa tavoitetta (liikeylijäämä 1 635 720 €) 
parempi liikeylijäämän ollessa 2 174 693 € ja 
tilikauden tuloksen (ylijäämä) ollessa 1 666 838 
€.

Rauman Vedelle asetettu sitova tavoite oli 340 
000 €:n suuruinen korvaus peruspääomasta, 
joka tuloutettiin emolle. Lisäksi kaupunki peri 
liikelaitokselta korkoa myöntämistään lainoista, 
syksyllä 2016 laadittujen velkakirjojen ehtojen 
mukaisesti. Korkoa perittiin yhteensä 178 229 €. 
Liikelaitoksen velka kaupungille oli vuoden 2019 
lopulla yhteensä 13,5 M€.

Hukkavesiprosentti parani 17 %:sta 16 %:iin 
tavoitteen ollessa <15 %.

Isot investoinnit (mm. haja-asutusalueen ve-
sihuolto, Lakari ja vanhan vesilaitoksen kun-
nostus) on toteutettu, mutta veden ja jäteveden 
hinta on keskiarvon tuntumassa.

Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitoksen tulos 
toteutui hieman valtuuston asettamaa tavoitetta 
heikommin tilikauden liikeylijäämän ollessa 178 
445 euroa (tavoite 244 820 euroa).

Jätehuoltoliikelaitos tuloutti kaupungille vuonna 
2019 korvausta peruspääomasta 70 000 €.



20

3.10 Kaupunkikonserniin kuuluvat 
yhtiöt

Rauman Satama Oy:n liikevaihto oli 11,9 M€ 
(vuonna 2018 11,8 M€) ja liikevoitto 1,7 M€ (2,3 
M€).

Taseessa on pitkäaikaista vierasta pääomaa 
47,0 M€, josta velkaa Rauman kaupungille 42 
M€. Satama lisäsi velkaansa kaupungilta 10 M€ 
vuonna 2019.

Sataman kokonaisliikenne oli 5,83 milj. tonnia 
(muutosta vuoteen 2018 nähden -0,1 %). Petäjäs 
2 ja 3 -hanke valmistui syksyllä 2019 (investoin-
nin kokonaisarvo noin 12,8 M€). Petäjäs 4-han-
ke alkoi syksyllä 2019 (kustannusarvio 18,5 M€). 
Hankkeeseen myönnettiin EU:n CEF- tukea noin 
2,3 M€. 

Rahavirta Rauman Satama Oy:ltä kaupungille 
oli yhteensä 4,9 M€, josta lainojen korot 1,5 M€, 
maanvuokrat 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€ ja 
Rauman satamaliikelaitokselta kaupungille yh-
tiöittämisvaiheessa siirtyneet vuokrasopimukset 
2,2 M€.

Sataman merkitys Raumana kaupungille ja si-
jaintinsa puolesta koko Suomelle on merkittävä.

Vuoden 2019 lopulla haasteita sataman toimin-
nalle toi paperikoneen sulkeminen, mikä kuvas-
taa pidemmän ajan trendiä.

Rauman Energia Oy:n liikevaihto oli 28,8 M€ 
(vuonna 2018 29,0 M€) ja liikevoitto 7,4 M€. 
Kaikki liiketoiminnot tekivät hyvän tuloksen. 
Sähkön siirtohintoja ei korotettu (hinta 2013 
tasolla). Kaukolämmön hintoja ei nostettu (hinta 
2015 tasolla). Investointitaso pysyi korkeana ja 
investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella). Pit-
käaikaista vierasta pääomaa on 15,8 M€ Rau-
man kaupungilta. Rauman kaupungille makse-
tut lainojen korot olivat 0,8 M€.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön-
tuotannossa oli 83 % ja lämmön tuotannossa 80 
%. Lämmön hinta oli alimmassa kvartaalissa ja 
sähkön siirtohinta alle maan keskiarvon.

Myönteisenä huomiona yhtiön uudet liiketoi-
minnat kehittyivät vuonna 2019. Asiakkaiden 
kiinnostus aurinkosähköön kasvoi merkittävästi 
vuoden aikana. Sähköverkkoon liitettiin uusia 
aurinkovoimaloita 65 kpl. Kokonaisteho vastaa 

noin 10 % koko Rauman Energian verkkoalueen 
sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä. 
Telakan (Seaside Industry Park) aurinkovoi-
malan ensimmäinen tuotantovuosi tuli täyteen 
ja se toimi suunnitellusti ja tuotti sähköä 456 
MWh. Sähköautojen latauspaikkoja lisättiin ja 
valokuituverkon liiketoimintaa laajennettiin.

Rauman Energialla on osuus Fennovoimasta 
Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Fennovoiman 
tavoitteena on saada rakentamislupa ydinvoi-
malalle Pyhäjoelle vuonna 2021 ja suunniteltu 
valmistuminen olisi vuonna 2028. Fennovoi-
ma-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi 
rakentamislupaa tai keskeytyisi jostain muusta 
syystä, jolloin hankkeeseen tehdyt investoinnit 
jouduttaisiin kirjaamaan tappioksi.

Rauman Asunnot Oy:llä on 24 rakennuksessa 
yhteensä 393 vuokra-asuntoa. Asuntojen käyt-
töaste oli 92,6 %. Vierasta pääomaa taseessa on 
12,4 M€.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n vuok-
ra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden 
käyttöaste oli 85 % (tavoite >85 %). Alueella 
toimivien yritysten määrä on tällä hetkellä 33 
(tavoite n. 30). Alueella olevien vuokralaisten 
työpaikkojen määrä oli n. 400 (tavoite 700). 
Alueella olevien työpaikkojen määrä on laskenut 
vuodesta 2018 (n. 500) ja 2017 (n. 700). Yhtiön 
liikevaihto oli 4,8 M€ ja liiketappio -377 987 €. 
Vierasta pääomaa taseessa on 8,0 M€, josta 
velkaa Rauman kaupungille 0,4 M€.

Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:n maksuval-
mius ja kannattavuus on kohtuullisella tasol-
la. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa -0,4 M€ 
negatiivista hoitokatetta, johon vaikutti 0,27 
M€ vuonna 2018 maksamatta jääneitä kiin-
teistöveroja. Poistojen (1,1 M€) jälkeen yhtiön 
tulos painui 1,5 M€ tappiolle. Yhtiöön kuuluvat 
Terveydenhuolto-oppilaitos, Steniuksenkatu 8 
(4.558 m2), Vanha ammattikoulu, Satamakatu 
17 (3.521 m2), Ammattikoulu, Satamakatu 19 A, 
B, C, D, E (18.536 m2), Ammattikor-keakoulu, 
Satamakatu 26 (8.980 m2) ja Merikoulu, Suo-
jantie 2 A, B, C, D, E, F, G (11.070 m2). Vierasta 
pääomaa taseessa on 5,0 M€
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Verotuloja kertyi 169,6 M€, mikä on 2,1 M€ 
enemmän kuin talousarvion mukainen arvio 
(toteutumisaste 101,3 %). Valtionosuudet olivat 
44,4 M€ jääden lievästi (0,1 M€) alle talousarvi-
on. 

Vuosikate muodostui talousarviota paremmaksi, 
kun 6,5 M€ alijäämäiseksi arvioitu vuosikate oli 
tilinpäätöksessä 2,7 M€.

Tilikauden tulos oli -13,8 M€ ja poistoeron 
vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämäksi 
muodostui -13,7 M€. Tämä on 12,3 M€ parempi 
kuin muutetussa talousarviossa, mutta 2,9 M€ 
heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja inves-
tointien nettomenot olivat 23,4 M€. Rahoitustar-
ve katettiin pääasiassa lainanottoa lisäämällä. 
Lainamäärän nettomuutos oli 39,7 M€, mikä on 
0,4 M€ enemmän kuin talousarviossa. Antolai-
nojen muutos oli 10 M€, joka aiheutui Rauman 
Satama Oy:lle myönnetystä lainasta. 

4. KAUPUNGIN KOKONAISTALOUDEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

4.1 Rauman kaupunki

Kuviossa 5 (s. 22-23) havainnollistetaan Rau-
man kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) 
vuoden 2019 ulkoiset tulot ja menot. Kaavio ei 
sisällä sisäisiä tuloja eikä menoja (mm. sisäiset 
vuokratulot ja -menot sekä sisäiset ruoka- ja 
puhtauspalvelutuotot ja -menot).

4.1.1 Talousarvion toteutuminen1 

Tuloslaskelman toteutuminen

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kun-
kin valiokunnan toimintakate ja toimintamenot. 
Peruskaupungin ja liikelaitosten toimintamenot 
olivat tuloslaskelmassa yhteensä 314,3 M€. Toi-
mintamenoja oli 7,1 M€ vähemmän kuin talous-
arviossa. Toimintakatteeksi muodostui -214,5 
M€, mikä on 6,0 M€ parempi kuin talousarvios-
sa.

1 Verrattaessa toteumaa talousarvioon käytetään arviointikertomuksessa 
muutetun talousarvion mukaisia lukuja, ellei erikseen toisin ilmoiteta
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Kuvio 5. Rauman kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) ulkoiset tulot ja menot vuonna 2019
Ei sisällä sisäisiä tuloja eikä menoja (esim. sisäiset vuokratulot ja -menot, sisäiset ruoka- ja puhtauspalvelutulot ja 
-menot)
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Kuvio 6, Toimintakulut ja -tuotot 2014 – 2019 ja muutos-%, vuosi 2014 ilman Satamaliikelaitosta

Kuvio 7, Verorahoituksen ja nettomenojen kehitys 2014 – 2019 (M€)

4.1.2 Tulorahoituksen ja nettomenojen kehitys

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot jäivät vuonna 2019 hieman alle vuoden 2018 tason (muutos -0,3 
%). Toimintatuotot ovat vähentyneet vuosittain kolmen viimeisen vuoden aikana. Ulkoiset toimin-
takulut kasvoivat 0,6 % vuonna 2019. Kasvu oli maltillinen verrattuna vuoteen 2018, jolloin kasvu 
edelliseen vuoteen nähden oli 4,9 %.

Kaupungin verotulot alenivat vuoteen 2018 verrattuna 4,1 miljoonaa euroa (-2,4 %). Merkittävin 
muutos oli yhteisöverotulojen kohdalla, jotka alenivat 3,5 M€ (-20,3 %). Kunnallisveroja kertyi 1,3 
M€ (-0,9%) vähemmän kuin vuonna 2018.

Valtionosuuksia kaupunki sai 44,4 M€, eli 1,8 M€ (+4,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
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Kuvio 8, Vuosikate ja tilikauden yli/alijäämä 2014 – 2019 (M€)

Tilikausi muodostui alijäämäiseksi 13,7 M€, mikä on toinen perättäinen reilusti alijäämäinen tili-
kausi.

Kaupungin on jatkettava määrätietoisesti Rauman Tarinan edellyttämää ja Vahva ja vakaa Rauma 
-talousohjelman mukaista nettomenojen sopeuttamista verorahoituskehityksen mukaisesti, jotta 
se pystyy vuosikatteella rahoittamaan mahdollisimman ison osuuden tulevien vuosien investointi-
tarpeesta. Vuoden 2020 koronapandemia tuo lisähaastetta talouden tasapainottamiseen verotulo-
jen leikkautuessa.

4.1.3 Investointien toteutuminen

Peruskaupungin (kaupunki ja liikelaitokset) investoinnit olivat yhteensä 26,3 M€ vuonna 2019. 
Investointimäärärahoja lisättiin vuoden aikana 0,5 M€ ja niitä jätettiin käyttämättä 8,7 M€. Käyt-
tämättä jäi mm. Karin kampukseen, Papinpeltoon, Länsirantaan (Tarvontori/Linja-autoasema), 
kiinteistöjen ostoon ja vanhojen rakennusten muutostöihin varattuja määrärahoja.

Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat Pohjoiskehän koulu ja Papinpellon vuoropäiväkoti.

4.1.4 Kaupungin taseaseman ja velkaantuneisuuden kehitys

Kaupungin taseen kertyneen ylijäämän määrä on 94 M€ (2393 €/asukas). Tase vahvistui ylijää-
mäisten tulosten ansiosta vuoteen 2017 asti, mutta on heikentynyt sen jälkeen vuosien 2018 ja 
2019 aikana voimakkaasti. Asukaskohtaisen tarkastelun perusteella Rauman kertyneen ylijäämän 
määrä on edelleen parempi kuin kunnissa keskimäärin. Kertyneen ylijäämän alenemistahti on 
huolestuttava (kuvio 9).

Kaupungin saaman verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) suhde toiminnan nettomenoihin 
heikkeni edelleen vuonna 2019 verrattuna erityisesti vuosiin 2016 ja 2017. Tämä johtui nettomeno-
jen kasvusta sekä verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.

Kaupungin vuosikate oli 2,7 M€, mikä on selvästi heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikatteella 
ei voitu lähimainkaan kattaa 18,1 M€:n suuruisia suunnitelman mukaisia poistoja. Pitkällä aika-
välillä vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden uusimistarpeen rahoituksesta aiheutuvan 
vaikutuksen. Vuonna 2019 tulorahoitus ei ollut riittävää.
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Kuvio 9, Kertynyt ylijäämä 2014 – 2019 (€/asukas)

Kuvio 10, Lainakannan kehitys 2014-2019 (€/asukas)

Kaupungin lainamäärä on 60,9 M€. Lainamäärä lisääntyi edellisvuodesta 39,7 M€. Kaupunki 
velkaantui vuonna 2019 aiempiin vuosiin nähden voimakkaasti (187 % kasvu vuodesta 2018). Asu-
kaskohtaista lainamäärää tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaupungin lainamäärä on edelleen 
reilusti kuntien keskiarvoa alemmalla tasolla. Velkamäärä on vielä kohtuullinen, mutta velkaantu-
mistahti on huolestuttava.

Kaupungin velkamäärän kiihtyvästi noustessa velan kasvattamiseen liittyvät riskit tulee tiedostaa 
ja huomioida mahdollinen korkojen nousu. Kaupungin mittavaa investointiohjelmaa tulee jatkuvas-
ti arvioida kriittisesti.
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Kuvio 11, Konsernin kertynyt ylijäämä 2014-2019 (€/asukas)

Kuvio 12, Konsernin lainakanta 2014-2019 (€/asukas)

Kaupunkikonsernin lainamäärä on 128,3 M€, mikä on 44,1 M€ enemmän kuin vuonna 2018. Laina-
määrän kasvu vastaa suunnilleen emokaupungin lainamäärän kasvua. Asukaskohtainen lainamää-
rä on säilynyt tarkastelujaksolla 2014–2019 selvästi koko maan ja kuntaryhmän tasoa alempana 
(vuoden 2019 tietoa ei saatavilla).

4.2 Kaupunkikonserni

Kaupunkikonsernin tuloslaskelman mukainen alijäämä oli 7,9 M€. Tämä on samaa luokkaa kuin 
vuoden 2018 alijäämä (-8,8 M€), mutta selvästi heikompi kuin vuonna 2017, jolloin ylijäämää kertyi 
22,0 M€. Kaupunkikonsernin tulokseen vaikuttaa painokkaasti emokaupungin tulos. Kaupungin 
alijäämäinen tulos painoi myös konsernin tuloksen alijäämäiseksi. 

Rauman kaupunkikonsernin taseen kertynyt ylijäämä on 132 M€ (3356 €/asukas). Vuoden 2019 
alijäämäisestä tuloksesta johtuen omavaraisuusaste (56 %) heikkeni edelleen edellisestä vuodesta 
(62 %), mutta säilyi edelleen hyvällä yli 50 %:n tasolla.
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4.3 Kriisikuntakriteerien tarkastelu

Uudet kriisikuntakriteerit astuivat voimaan 1.3.2019 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

• jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110 §:n 3 momentis-
sa säädetyssä määräajassa. (ei muutosta nykyiseen)

• jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätökses-
sä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muutosta nykyi-
seen)

TAI

• jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena 
vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:

Rauma 2017 Rauma 2018 Rauma 2019
Kunnan konsernituloslaskelman 
vuosikatteen ja poistojen suhde on 
alle 80 prosenttia

183 % 79 % 79 %

Asukasta kohden laskettu kunnan 
konsernitilinpäätöksen lainojen ja 
vuokravastuiden määrä ylittää kaik-
kien kuntien konsernitilinpäätöksen 
lainojen ja vuokravastuiden kes-
kimääräisen määrän vähintään 50 
prosentilla

1 876 €
raja-arvo: 9 471

2 138 €
raja-arvo: 9 836

3 269 €

Konsernitilinpäätöksen laskennalli-
nen lainanhoitokate on alle 0,8

5,4 2,4 1,5

Rauma 2018 Rauma 2019 Rauma 2020
Kunnan tuloveroprosentti on vähin-
tään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin kaikkien kuntien painotettu 
keskimääräinen tuloveroprosentti

20,00 20,00
(keskiarvo: 19,89)

21,00
(keskiarvo: 19,98)



29

Rauma ylittää uusista kriisikuntakriteereistä vuonna 2018 ja 2019 yhden raja-arvon: konsernitu-
loslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde oli 79 % (raja-arvo 80 %).

Nykyiset kriisikuntakriteerit (kaikkien tulee täyttyä):

Rauma 2017 Rauma 2018 Rauma 2019
Kuntakonsernin vuosikate on nega-
tiivinen (ilman kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta annetun lain 
(1704/2009) 30 §:n mukaan myönnet-
tyä harkinnanvaraisen valtionosuu-
den korotusta)

26,6 24,6

Asukasta kohden laskettu kuntakon-
sernin lainamäärä ylittää kaikkien 
kuntakonsernien keskimääräisen 
lainamäärän vähintään 50 prosentilla

1 876 €
raja-arvo: 9 471

2 138 €
raja-arvo: 9 836

3 269 €

Kuntakonsernin suhteellinen vel-
kaantuminen on vähintään 50 pro-
senttia

46,3 % 58,9 %

Rauma 2018 Rauma 2019 Rauma 2020
Kunnan tuloveroprosentti on vähin-
tään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin kaikkien kuntien painotettu kes-
kimääräinen tuloveroveroprosentti

20,00 20,00
(keskiarvo: 19,89)

21,00
(keskiarvo: 19,98)

Rauma ylittää nykyisistä kriisikuntakriteereistä vuonna 2019 yhden raja-arvon: Kuntakonsernin 
suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia (58,9 %). Vuonna 2020 ylittyy myös toinen ra-
ja-arvo: Rauman tuloveroprosentti (21,00) on 1,0 prosenttiyksikön korkeampi kuin kaikkien kuntien 
painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti (19,98 %).
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5. EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSISTA AIHEUTUNEET
TOIMENPITEET

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.5.2019 vuoden 2018 arviointikertomusta ja päätti 
kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat.

Kaupunginhallitus päätti 3.6.2019 merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2018 tietoonsa saatetuk-
si ja lähettää sen valiokunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kullekin omalta osaltaan. 
Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa valio-
kuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin valiokunnan tulee esittää siitä silti oma lau-
suntonsa. Lausunnot tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään elokuun loppuun mennessä 2019. 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 5.11.2019 talousjohtajan laatiman yhteenvedon saa-
duista lausunnoista ja esitti sitä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi yhteenvedon 11.11.2019.

Arviointikertomus 2017

Jatkossa isommat, teknisesti vaativat ja liiken-
teellisesti ruuhkaiset kohteet tulee toteuttaa 
olennaisesti suuremmin resurssein. Tämä edel-
lyttää mm. vuorossa työskentelyä ja riittävää 
kalustokapasiteettia.

Sosiaali- ja terveystoimen budjetointi tulee jat-
kossa saattaa realistiselle tasolle.

Vanhuspalveluiden henkilökunnan koulutukseen 
tulee jatkossa myös panostaa. 

Arviointikertomus 2018

Velan kasvattamiseen liittyvät riskit tulee kui-
tenkin tiedostaa erityisesti nousevien korkojen 
tilanteessa.

Konsernipalvelut

Tarkastuslautakunta korostaa ennakoivuuden ja 
ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä 
niin resurssien oikeanlaisen kohdentamisen 

Toimenpiteet 2018 ja 2019

Tämä on teknisen toimialan tavoitteena. Suu-
rempien hankkeiden toteuttaminen vaatii kui-
tenkin mittavia väliaikaisia liikenne- ja muita 
järjestelyjä. Näin ollen työ pitää käytännössä 
tehdä vaiheittain yksi katuosuus kerrallaan. 
Tämä asettaa rajoitteita sille, paljonko kalus-
tokapasiteettia kannattaa samanaikaisesti 
työmaalla olla. Osittain kysymys on myös kiinni 
puhtaasti henkilöstö- ja määräraharesursseista.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 budjetti 
ei ylittynyt muilta osin kuin erikoisairaanhoidon 
osalta. Sosiaali- ja terveystoimiala on vuoden 
2019 talousarviota valmistellessaan tarkastellut 
useaan otteeseen palvelujensa lakisääteisyyden 
aiheuttamia velvoitteita sekä etsinyt mahdolli-
suuksia vaihtoehtoisiin toteutusmuotoihin.

Osallistuminen koulutustilaisuuksiin on paran-
tunut vuonna 2018 vuoden 2017 tilanteeseen 
verrattuna, joskin sijaisten saanti asettaa tälle 
edelleen rajoituksia.

Toimenpiteet 2019

Huomio korkoriskistä on tärkeä: korkoprosentit 
ovat olleet jo pitkään historiallisen alhaalla, eikä 
ole oletettavaa, että näin olisi tulevaisuudessa. 
Kaupunki on pyrkinyt sitomaan pitkäaikaiset 
lainansa kiinteään korkoon, eikä ole käyttänyt 
esimerkiksi korkojohdannaisia niiden osin spe-
kulatiivisen luonteen vuoksi.

Rauman kaupungille laadittiin uusi henkilös-
töohjelma kaudelle 2018-2021, joka sisältää 
useita toimenpiteitä ennakoivan henkilöstö-
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kuin työhyvinvoinnin kaikinpuolisen kehittä-
misen näkökulmasta. Työhyvinvoinnin kehittä-
mistoimenpiteissä on tärkeää ottaa huomioon 
toimialakohtaiset ja ammattialakohtaiset eri-
tyispiirteet, jotta esimerkiksi sairauspoissaolo-
jen määrän kasvu saadaan pysäytettyä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Tarkastuslautakunta pitää ensiarvoisen tärkeä-
nä, että terveyskeskuksen toimintaedellytykset 
saatetaan asianmukaiselle tasolle myös tilojen 
osalta. Valmistelut peruskorjauksen tai uu-
disrakennuksen toteuttamiseksi tulee saattaa 
valmiiksi ja tehdä tarvittavat asiaa koskevat pää-
tökset.

Tarkastuslautakunta esittää harkittavaksi neu-
votteluja leikkaustoiminnan ja ympärivuoro-
kautisen päivystyksen palauttamiseksi Rauman 
terveyskeskussairaalan toiminnaksi, koska 
lainsäädäntö tällä hetkellä mahdollistaa sen.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kau-
punki valvoo vanhustenhuollon ostopalvelusopi-
musten ehtojen noudattamista säännönmukai-
sesti ja tehokkaasti.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vammaispal-
velussa ei hakemusten käsittelyyn ottoaikojen 
palvelutakuuaika (7 vrk) toteutunut myöskään 
vuonna 2018. Takuuaika ylittyi lainvastaisesti 
3,1 %:lla asiakkaista, eli 27 hakemuksen osalta. 
Palvelutakuu ei ole toteutunut tarkastelujakson 
2013-2018 aikana.

Sivistysvaliokunta

Tarkastuslautakunta haluaa nostaa esille si-
vistystoimen oppilasmäärien kehittymisen 
tilastoinnin ja siihen reagoimisen ennakoimalla 
kouluverkkotarpeita.

Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huo-
miota ammatillisen koulutuksen korkeisiin 
opintojen keskeytyslukuihin. Lähiopetuksen 
osuutta opetuksessa tulisi lisätä. Oppilaan tulisi 
myös saada riittävästi henkilökohtaista ohjausta 
sitä tarvitessaan.

suunnittelun ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. 
Sairauspoissaolojen määrä väheni vuonna 2019 
vuoteen 2018 verrattuna.

Sosiaali- ja terveystoimiala on jatkanut yh-
teistyössä teknisen toimialan kanssa terveys-
keskuskiinteistön sekä Kiinteistöosakeyhtiö 
Rauman sairaalan tilojen osalta koko toimialan 
tilatarveselvitystä. Selvityksen yhtenä lähtö-
kohtana ovat ratkaisut, joita on suunniteltu jo 
Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjauksen 
ja osittaisen käyttötarkoituksen suunnittelun 
yhteydessä.

Anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativan 
leikkaustoiminnan palauttaminen Rauman ter-
veyspalveluiden sairaalaan ei voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Ostopalvelusopimuksiin liittyvä valvonta on osa 
toimialan laatujärjestelmän mukaista jatkuvan 
kehittämisen kulttuuria. Vanhus- ja sosiaalipal-
velut tuottavat vuosittain raportin toteuttamas-
taan valvonnasta.

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun asioi-
den käsittelyaikoihin vaikuttavat henkilöstön 
vaihtuvuus sekä asiakaskunnassa tapahtuvat 
muutokset. Niukkoja taloudellisia resursseja 
kohdennettaessa koko toimialalle, tulee jatkos-
sakin panostaa entistä enemmän myös sisäi-
seen kehittämiseen. Palvelutakuu ei toteutunut 
myöskään v. 2019.

Oppilasmäärien kehitys on huomioitu Vahva ja 
vakaa Rauma -talousohjelmaan sisältyneessä 
kouluverkkoesityksessä.

Keskeyttämistaso vastaa ammatilliselle koulutuk-
selle tyypillistä tasoa valtakunnallisesti. WinNovan 
keskeyttämisprosentti on laskenut usean vuoden 
ajan. Ammatillisessa koulutuksessa reformin myö-
tä oppiminen on muuttunut osaamisperusteiseksi. 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan lähtötilanteen ja 
henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta henkilökoh-
tainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
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Tekninen valiokunta

Salkutuksen ja kuntoarvioiden tuottaman tiedon 
perusteella tulee myös ryhtyä tarvittaviin toi-
menpiteisiin, jotta vältytään esimerkiksi Nanun 
koulukiinteistön kaltaisilta tilanteilta.

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

Tarkastuslautakunta toivoo, että HINKU- ja 
energiansäästötoimenpiteet laajenevat ja koko 
kaupunkikonserni, elinkeinoelämä ja asukkaat 
sitoutuvat kestävän kehityksen kokonaisvaltai-
seen ajatteluun.

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos

Veden ja jäteveden hinta on edelleen valtakun-
nalliseen keskimääräiseen hintatasoon verrat-
tuna korkea.

Hukkavesiprosentin tavoitetasoa (15 %) ei ole 
vielä saavutettu.

Taseyksiköt

Tarkastuslautakunta kehottaa tehostamaan ta-
seyksiköiden budjetointia ja toimintaa siten, että 
tulos saadaan positiiviseksi.

PTS-projekti on edennyt ja kartoitukset merkit-
tävimmistä kiinteistöistä valmistuivat vuoden 
2019 aikana. Salkkulistan päivittäminen on työn 
alla. Kiinteistöjen tietoja on tarkoitus edelleen 
päivittää ja täydentää niin, että salkkuluokituk-
sen tietoja voidaan hyödyntää kunnossapitotöi-
den suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pelastussuunnitelmat ovat aina käyttäjän vas-
tuulla, eikä niitä ole keskitetty tekniselle toimi-
alalle. Koulujen osalta on perustettu erityinen 
turvallisuusryhmä, jossa teknisen toimialan 
edustajana on kiinteistöjen isännöitsijä. Koulu-
jen osalta pelastussuunnitelmamallia on päivi-
tetty. Kaupungintalon samoin kuin terveyskes-
kuksen pelastussuunnitelmat on päivitetty.

Rakennettaessa uutta katuvalaistusta tai uu-
sittaessa vanhaa valaistusta se toteutetaan 
LED-valaistuksena. Lisäksi aurinkopaneeleita 
on rakennettu uudiskohteisiin Pohjoiskehän 
koululle, Papinpellon vuoropäiväkotiin ja Kylmä-
pihlajan huoltorakennukseen v. 2019.

Vesilaitoksen toimintaa on viime vuosina ke-
hitetty mm. uudistamalla puhdistusprosessia, 
minkä myötä valmistuskustannuksia on saatu 
alennettua. Jäteveden puhdistus tapahtuu pää-
osin sopimukseen perustuen yhteispuhdista-
molla, jonka toiminnasta vastaa UPM Commu-
nication Papers Oy.

Hukkavesiprosentin alentaminen vaatii pitkä-
jänteisyyttä ja resursseja. Kuten aiemminkin 
on todettu, suurimpana ongelmana on laaja, 
ikääntynyt verkosto. Parhaiten hukkavesiongel-
maa voidaan torjua verkostoa perusparantamal-
la. Vuonna 2019 hukkavesiprosentti parani 17 
%:sta 16 %:iin.

Pienvenesatamat -taseyksikön tuloksen heik-
keneminen johtuu Syväraumanlahden laitu-
rialueella toteutettujen melko mittavien in-
vestointien aiheuttamasta poistojen kasvusta. 
Mikäli vuokraustaso saadaan säilytettyä ny-
kyisellään, tulee tilanne korjaantumaan, kun 
poistotaso palautuu ”normaaliksi”.
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6. YHTEENVETO

Väestörakenteen muutos ja talouden kehitysnäkymät haastavat kaupunkia tulevina vuosina arvioi-
maan uudelleen palveluiden tuotantotapoja ja rakennetta. Kaupungin palveluiden järjestämisessä 
on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää tunnistaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet 
ja niiden pohjalta kohdentaa voimavarat niin palveluiden kuin investointienkin osalta kaikki palve-
lualat huomioiden. Toimintaa ja investointeja tulee myös sopeuttaa talouden kantokyvyn mukaan. 
Kaupungin tulee aktiivisesti ja ennakoivasti pyrkiä vaikuttamaan tulevaisuuden kehityskulkuihin 
niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin elinvoimankin näkökulmasta.

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

 + Rauman imago on kehittynyt positiivisesti
 + Alueelle on saatu edelleen yritysinvestointeja ja kaupunki on jatkanut elinvoimainvestointeja
 + Henkilöstön sairauspoissaolojen kasvu on saatu pysäytettyä
 + Kaunisjärven palvelukeskuksen muutos käynnistynyt
 + Sosiaali- ja terveystoimen hoito- ja palvelutakuut toteutuneet pääosin hyvin
 + Lastensuojelussa on ollut hyvää kehitystä
 + Kuntalaisten liikuttamiseen on panostettu, liikunnan palveluketjut ovat toiminnassa
 + Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä opistojen käyttöasteet pysyneet korkeana
 + Päiväkoti- ja kouluverkkoa on selkiytetty ja huonokuntoisista kiinteistöistä ollaan luovuttu tai 

luopumassa
 + Kaupungin sitoutuminen HINKU-hankkeeseen
 + Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannossa

 - Tilikausi muodostui 13,7 M€ alijäämäiseksi, vuosikate heikkeni
 - Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma ei kaikilta osin saavuttanut sille asetettuja tavoitteita
 - Raju velkaantumistahti
 - Negatiivinen asukasmäärän kehitys
 - Organisaatiouudistuksen arviointi toteuttamatta
 - Henkilöstön suuri vaihtuvuus sekä osin henkilöstön saatavuuden ja hakijamäärän väheneminen
 - Nuorten päihteidenkäytön lisääntyminen
 - Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu
 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkko ja tilakysymykset tulee ratkaista
 - Väliaikaiseen linja-autoasemaan liittyvä opastus

Kaupungin talousarvioon sisältyvät toiminnalliset tavoitteet on määritelty Rauman Tarinan ja sitä 
täsmentävien ohjelmien pohjalta. Tavoitteet toteuttavat pääosin hyvin ja riittävän selkeästi strate-
gisia linjauksia. Vastaisuudessa tavoitteiden määrittelyssä ja niiden toteutumisen raportoinnissa 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota selkeyteen, yksiselitteisyyteen ja päällekkäisyyksien välttä-
miseen. Tavoitteeseen tulisi liittää selkeä mittari ja mahdollisuuksien mukaan mittarin/kriteerin 
tavoitetaso. Tämä voi olla suoritemäärä, yksikköhinta tai muu palvelutasoa kuvaava tieto. Näiden 
tietojen perusteella tavoitteen toteutuminen on mahdollista paremmin todentaa ja arvioida.

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