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1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginvaltuuston tärkein tehtävä on määritellä kaupungin toiminnat ja antaa niille toimintaedellytykset 
ja -puitteet. Tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen tehtävänä on sitten kertoa, mitä saatiin 
aikaan ja mitä ei.

Suorittaessani työyhteisökonsultin tutkinnon, mieleeni jäi kokeneen konsultin tokaisu: ”Kyllähän ihminen 
suunnittelee ja aikoo, mutta lopulta käy niin kuin käy”.

Kun Raumalla oli takanaan reilusti alijäämäinen vuosi 2019 ja edessä on tulevien investointien tuoma huoli 
isosta velasta, niin kaupunki lähti vuoteen 2020 laittamaan talouttaan kuntoon. Talousarvio laadittiin ”vain” 
3,8 M€ pakkasen puolelle. Mutta vuoden 2020 tulos olikin 4,6 M€ plussalla ja olisi ollut lähes 20 M€ ylijää-
mäinen, jos Karin kampukselle ei olisi tehty 15 M€:n investointivarausta. Jos tätä tosiasiassa 19,6 M€:n 
ylijäämää verrataan edellisen vuoden -13,7 M€ alijäämäiseen tilinpäätökseen, niin heitto on yli 33 M€. Se 
on paljon se. Kävi niin kuin kävi.

Kulkutauti korona koitui kaupungin taloudelle siunaukseksi, mitä ei kukaan taatusti osannut ennustaa. Avo-
kätiset valtionosuudet olivat näet 14,5 M€ ennakoitua suuremmat. Korona-apuihin jatkossa luottaminen on 
kuin housuun laskeminen pakkasella: hetken tuntuu kivalta, mutta sen jälkeen on entistä ikävämpää. Lienee 
selvää, että valtio ei jaa loputtomiin ilmaisia aterioita tulevina vuosina.

On näet myös huomattava, että jätti-investoinnit eivät lähteneet liikkeelle suunnitellusti, mikä piti kaupungin 
velan ennakoitua pienempänä. Jatkossa onkin varauduttava investoinneista johtuvien velkojen ottamiseen 
ja siitä johtuen kaupungin talouden kiristymiseen. Jos toisin käy, niin hyvä on. Ja käy niin kuin käy.

Rauman viime vuoden toimintasoppaan loiskahti myös muita maukkaita sattumia: 

- Metsä Group päätti rakentaa Raumalle maailman moderneimman sahan. Sen ulkomaan- 
vienti tullee pitkälti korvaamaan satamalle Kaipolan tehtaan paperiviennin loppumisen  
aiheuttamaa menetystä 

- Sairaanhoitopiirin palautukset paransivat katetta 2,7 M€. Lisäksi yhteistyö piirin  
kanssa toiminnan kehittämiseksi on lähtenyt hyvin käyntiin 

- Karin kampuksen, kauppakeskuksen rakentaminen ja Kaunisjärven vanhainkodin  
muuttaminen hyvinvointikeskukseksi nytkähtivät liikkeelle

- Mainetutkimuksen puolella Rauma oli imagoltaan neljänneksi paras kaupunki ja  
yritystoiminnan kannalta toiseksi vetovoimaisin seutukunta

- Narvin tehtaan palon jälkeen päästiin nopeasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa  
luomaan valmiudet tuotannon aloittamiselle

- Kamppailu koronaa vastaan meni kohtuullisen hyvin ja yllättävyydestään huolimatta  
sai aikaan myönteisiäkin toiminnan kehittelyjä eri alueilla

- Koronan vuoksi keskeytynyt SM-liiga jätti sarjan johdossa olleelle Lukolle sellaisen nälän,  
että se siivitti mestaruuteen seuraavana vuonna 2021.  

Rauman tulevaisuus on kuin pilvipoutainen päivä. Välillä paistaa aurinko, välistä pilvistä voi ripauttaa sade-
kuuroja. Tämän vuoksi kaupungin on pidettävä taloutensa järkevänä ja turvattava palvelujensa ja toiminto-
jensa hyvä taso. Jo koronasta yli pääseminenkin sitä vaatii. Ja sitten käy niin kuin käy - eli hyvin.

Seppo Sattilainen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT, KOKOONPANO  
JA TYÖSKENTELY

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon 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 ta-
voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä 
järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Toimintaa voidaan 
pitää tuloksellisena, jos kuntalaisten tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti, kestävästi ja riittä-
vällä aikajänteellä. Lisäksi henkilöstön osaamisen ja työssäjaksamisen tulee olla hyvällä tasolla. 

Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakuntaan tilivuonna 2020 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 kaupunginreviisori Johanna Suokanto ja sihteerinä tarkastussihteeri  
Katja Takalo.

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

Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista. Lautakunta laatii koko toimikautensa kattavan arviointi-
suunnitelman ja sitä tarkentavan vuosittaisen työohjelman. Vuoden 2020 toiminnan arviointiin liittyen tarkastus-
lautakunta on kuullut kokouksissaan johtavia viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita. Lautakunta piti tilikautta 2020 
koskevia kokouksia yhteensä 16 kertaa. Lisäksi lautakunta osallistui 9.3.2021 ja 16.3.2021 järjestetyille valtuuston 
arviointipäiville, joiden tavoitteena oli kuulla toimialoittain ja liikelaitoksittain vuoden 2020 tilinpäätös- ja tulosrapor-
tointiin pohjautuvat toiminnan kannalta merkittävimmät ja olennaisimmat asiat.

Arvioinnin tietoperustana ovat viranhaltijoiden kuulemisten ja niissä esitettyjen aineistojen lisäksi vuoden 2020 
tilinpäätös ja sen täydennysosa, Rauman Tarina, vuosien 2020 ja 2021 talousarviot ja -suunnitelmat, valtuuston 
arviointitilaisuuksien esitykset ja materiaalit, henkilöstötilinpäätös 2020, tietotilinpäätös 2020, tilintarkastajan ra-
portit, vuoden 2019 arviointikertomukseen annetut lausunnot sekä muut selvitykset ja raportit, kuten asukas- ja 
asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja hyvinvointiohjelman arviointiraportti.
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Tarkastuslautakunnan tehtävät (kuntalaki 121 §):

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

sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
• Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitel-

man 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 määräyksiksi sekä 

arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Rauman kaupungin tarkastuslautakunta 2017-2021. Alarivissä vasemmalta Raija Banerjee, Reijo Siivonen, Seppo Sattilai-
nen (puheenjohtaja), Carita Vainio ja Irma Suonpää. Ylärivissä vasemmalta Katja Takalo (tarkastussihteeri), Hanna Selkämö,  
Johanna Suokanto (kaupunginreviisori), Keijo Jalonen, Marika Leppänen ja Tomi Vainio (varapuheenjohtaja).
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3. VUODEN 2020 TOIMINNALLISTEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimialat ovat vuoden 2020 talousarviossa asettaneet 
omat kehittämistoimenpiteensä kaupunginvaltuuston 
27.11.2017 hyväksymän strategian eli Rauman tari-
nan toteuttamiseksi. Toimenpiteiden suuren määrän 
vuoksi tarkastuslautakunta keskittyy arviointikerto-
muksessaan muutoksiin ja poikkeamiin sekä niihin 
tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Näihin liit-
tyen on osoitettu kehittämiskohteita ja suosituksia (kel-
taiset korostukset) sekä erityisiä huomioita (punaiset 
korostukset). Myös joitain erityisen myönteisiä to-
teutumisia ja onnistumisia on nostettu esiin vihreällä 
korostuksella.

3.1 Vuoden 2020 strategisten painopisteiden  
toteutuminen

Vuoden 2020 talousarviossa on määritelty seuraavat 
valtuustotason sitovat strategiset tavoitteet ja niiden 
mittarit. Tilinpäätöksessä strategisten tavoitteiden to-
teutumista ei ole esitetty kokonaisuutena, vaan kunkin 
toimialan osalta erikseen. Alla olevassa taulukossa to-
teutumista on arvioitu tarkastuslautakunnan toimesta 
”liikennevalovärein”.

RESURSSI: OSAAVA HENKILÖSTÖ

Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite 
v. 2020

Tarkastuslautakunnan 
arvio toteutumisesta

= toteutunut
= toteutunut osittain
= ei toteutunut

Tehtävänvaativuuden arvioinnin 
sekä työkykyjohtamisen kokonai-
suudet
Kehitetään osaamista ottamalla 
käyttöön monipuolisia osaamisen 
kehittämisen menetelmiä

Arvio, kuinka suuri osa 
henkilöstöohjelmassa 
kuvatuista tavoitteista on 
toteutunut

Työn suorituksen arvioin-
tiprosessi (TSA) on saatu 
valmiiksi

TVA-työ saatiin päätökseen 
vuonna 2020 ja TSA val-
mistui keväällä 2021.

Palveluprosessien kustannuste-
hokas resursointi ja kehitys
Ennakoiva osaamis- ja henkilös-
tösuunnittelu

Toimialakohtainen henki-
löstösuunnitelma 
Koko kaupungin henkilös-
tömäärän ja henkilöstötyö-
vuosien kehitys

Vaihtoehtoisien tuotanto-
tapojen ja tehtäväjärjeste-
lyiden tarkastelu toiminnan 
muuttuessa ja eläköity-
misten yhteydessä. Toimi-
alojen ulkoinen auditointi 
tehty.

Vaihtoehtoisia tuotanto-
tapoja on tarkasteltu mm. 
vahva ja vakaa Rauma-ta-
lousohjelman laadinnan 
yhteydessä.

RESURSSI: VAHVA TALOUS

Vahva ja vakaa Rauma –talous-
ohjelman laadinta ja täytäntöön-
pano

Talousohjelman tavoittei-
den toteutumisaste

Talousohjelma on laadittu 
ja täytäntöönpano aloitettu 
vuosien 2020 - 2022 toi-
menpiteiden osalta

Vuoden 2020 säästötavoite 
oli 4,7 milj. euroa ja toteu-
ma 2,7 milj. euroa. Osa 
toimenpiteistä on jouduttu 
aikatauluttamaan uudel-
leen.

Taulukko 1: Vuoden 2020 valtuustotason sitovien strategisten tavoitteiden arviointi
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Ennaltaehkäisevien palveluiden 
kehittäminen, palvelurakentei-
den kehitys, prosessien kehitys 
huomioiden poikkihallinnollisuus, 
taloudellisuus, tehokkuus, vaikut-
tavuus

Toimintamenojen kasvu %

Vuosikate kattaa poistot ja 
investoinnit

Kasvuprosentti pysyy hil-
littynä

Vuosikate paranee vuoden 
edetessä suhteessa alku-
peräiseen vuoden 2020 
talousarvioon

Toimintamenojen kasvu 
pysyi hillittynä (+0,2 %).

Vuosikate parani suhtees-
sa alkuperäiseen talousar-
vioon (koronapandemiasta 
ja veronkorotuksesta johtu-
en verotulot ja valtionosuu-
det kasvoivat). Vuosikate 
riitti kattamaan poistot.

Kärki: TERVEELLINEN, TURVALLINEN JA PALVELEVA RAUMA

Kriittiset menestystekijät 
(=mitä pitää tehdä)

Mittari
Mittariarvotavoite  
v. 2020

Toteutuminen

Toimialoittain huolehditaan hyvin-
vointiohjelman toteutumisesta

Poikkihallinnollisten palveluketju-
jen toimivuus

Maakunta- ja sote-uudistuksen 
vaikutusten ennalta-arviointi tar-
koituksenmukaisesti

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 
asiakaspalautejärjestelmä 
on kaupungin nettisivuilla. 
Palvelupisteessä palautet-
ta vastaanotetaan paljon 
myös suullisesti ja sähkö-
postilla. Palautteen poikki-
hallinnollisessa käsittelyssä 
on vielä kehitettävää.

KV:n 25.5.2020 päätöksen 
mukaan on sitouduttu ja 
osallistuttu sote-uudistuk-
sen hankevalmisteluun 
ja kehittämishankkeiden 
käynnistämiseen.

Kaupungin kiinteistöjen pitkän 
tähtäimen kunnossapitosuunni-
telmien (PTS) toteutuminen

Suunnitelmien laadinnan 
valmiusaste
Suunnitelmien toteutu-
misaste

Kaikki pitkän tähtäimen 
kunnossapitosuunnitel-
mat on laadittu

PTS-ohjelma on luotu ja 
se ohjaa suunnitelmallista 
kunnossapitoa. Ohjelmaa 
myös ylläpidetään jatku-
vasti. Kiinteistöjen salkutus 
uudistettiin vuonna 2020.

Kärki: VIREÄN ELINKEINOELÄMÄN RAUMA

Kriittiset menestystekijät  
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite  
v. 2020

Toteutuminen

Aktiivinen yhteistyöhakuisuus 
koulutusasioissa verkostojen ja 
edunvalvonnan kautta

Opiskelijoiden aloituspaikat Pysyvät vähintään sama-
na kuin vuonna 2019

Aloituspaikkojen määrä 
on pysynyt vuoden 2019 
tasolla.

Kauppakeskushankkeen edistä-
minen

Lakarin alueen kehittäminen ja 
markkinointi

Elinvoimaa tukevien investointien 
hankkiminen

Työllisyysaste

Kuntalaisten verotettava 
tulo

Elinvoimaa tukevat in-
vestoinnit, kaupunki ja 
yritykset

Työllisyysaste nostetaan 
mahdollisimman korkealle

Kuntalaisten verotettava 
tulo pysyy vähintään sa-
malla tasolla kuin vuonna 
2019

Alueelle saatu mahdolli-
simman paljon investoin-
teja

Työllisyysaste heikkeni 
vuonna 2020. Joulukuus-
sa 2020 työttömien osuus 
oli 11,8 %, kun se vuotta 
aiemmin oli 9,6 %.

Vuoden 2020 tietoa ei ole 
saatavilla.

Alueelle saatu hyvin inves-
tointeja, mm. sahahanke.
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Kärki: HYVIEN YHTEYKSIEN RAUMA

Kriittiset menestystekijät  
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite  
v. 2020

Toteutuminen

Edunvalvonnan kärkihankkeet
VT8 kehittäminen ja jatkorahoituk-
sen varmistaminen
Henkilöraide- ja muun joukkolii-
kenteen kehittäminen

Edunvalvonnan kärkihank-
keet
VT8:n kehittämiseen saatu 
rahoitus euroina
Henkilöraideliikenteen 
käynnistys / matkustus-
määrät

Edunvalvontaorganisaatio 
toimii ja edunvalvonta on 
aktiivista

KH:n hyväksymän edun-
valvonnan toimintamallin 
mukaan on toimittu ja 
järjestäydytty, mm. hen-
kilöliikenteen osalta on 
valmistunut selvitys ja VT8 
rahoituksia on saatu.

Palveluprosessien digitalisointi kpl / määrä Digitalisoitavissa olevat 
palveluprosessit on tun-
nistettu

Verkkokauppaa ja sähköi-
siä asiakaspalvelukanavia 
on kehitetty edelleen. 
Kaupunki siirtyi kokonaan 
verkkolaskujen vastaanot-
toon 1.10.20 alk. Talous- 
ja henkilöstöhallinnon 
prosesseja ollaan kehit-
tämässä palvelukeskus-
hankkeen kautta.

Kärki: HOUKUTTELEVA RAUMA

Kriittiset menestystekijät  
(=mitä pitää tehdä)

Mittari Mittariarvotavoite  
v. 2020

Toteutuminen

Imagomarkkinoinnin kehittäminen 
hyödyntämällä tapahtumia, merel-
lisyyttä ja maailmanperintökohtei-
ta sekä aktiivisella osallistamisella

Asukasmäärän kehitys

Matkailijamäärän kehitys

Osallistamismahdollisuuk-
sien määrä

Asukasluku kasvaa

Matkailijamäärä kasvaa

Asukasmäärä pieneni vuo-
den aikana 164 henkilöllä 
ollen vuoden 2020 lopus-
sa 39 041.

Kotimaisten matkailijoiden 
määrä kasvoi kesän 2020 
aikana.

Karin kampuskokonaisuuden 
edistäminen

Karin kampuskokonaisuu-
den etenemisaste

Karin kampuksen tekni-
nen ja toiminnan suunnit-
telu käynnissä

Karin Kampus -hanke 
on edennyt pääosin ai-
kataulussa. KH hyväksyi 
13.1.2020 kustannusta-
voitteeksi 66 milj. euroa. 
Keväällä 2021 kustannus-
arvio on 68,5 milj. euroa. 
Maanrakennustyöt alkoi-
vat syksyllä 2020.

Myönteisiä havaintoja:

• Toimintamenojen kasvu pysyi hillittynä (+0,2%).
• Kiinteistöjen suunnitelmallista kunnossapitoa ohjaava PTS-ohjelma on luotu ja sitä päivitetään jatkuvasti.  

Kiinteistöjen salkutus uudistettiin vuonna 2020, mikä mahdollistaa tarpeettomista kiinteistöistä luopumisen 
ja kunnossapitotoimenpiteiden kohdistamisen niihin kiinteistöihin, jotka ovat käytössä tulevaisuudessakin.

• Raumalle on saatu edelleen yritysinvestointeja, mm. sahahanke.
• Rauman houkuttelevuus on kasvanut kotimaisten matkailijoiden keskuudessa.

Parannettavaa:

• Tarvitaan jatkossakin aktiivisia toimenpiteitä työllisyysasteen parantamiseksi.
• Rauman asukasluvun kasvattaminen elinvoiman ja houkuttelevuuden lisäämisen kautta.
• Talousohjelman toteuttamiseen tarvitaan lisää suunnitelmallisuutta ja sitoutumista.
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3.2 Strategiaa täsmentävät ohjelmat ja  
niiden toteutuminen

Strategiaa täsmentämään kaupunginvaltuusto on hy-
väksynyt hyvinvointiohjelman, elinvoimaohjelman, 
henkilöstöohjelman ja maapoliittisen ohjelman, jot-
ka toimialojen tulee huomioida asettaessaan vuosittai-
sia talousarviotavoitteita.

3.2.1 Hyvinvointi

Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaiden-
sa hyvinvointia. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia 
laatimaan vuosittain hyvinvointiraportin sekä kerran 
valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen 
valtuustolle. Kaupunginvaltuustossa 24.9.2018 hyväk-
sytty hyvinvointiohjelma ja sen vuosittaiset arviointira-
portit toteuttavat tätä velvoitetta Rauman kaupungilla. 

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

kuntalainen
• Viihtyvä, innostunut ja rohkea kuntalainen

Hyvinvointiohjelman arviointiraportti (indikaattorit 2020) 
osoittaa, että raumalaisten nuorten pahoinvointi ja 
kovien päihteiden käyttö on lisääntynyt edelleen. Kou-
luterveyskyselyjen tulokset niin 8. ja 9. -luokkalaisten 
kuin ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. -luokkalaisten 
osalta osoittavat, että nuorten pahoinvointi ja kovien 
päihteiden käyttö on lisääntynyt vuodesta 2017 vuo-
teen 2019. Vuodesta 2020 eteenpäin koronapandemia 
on aiheuttanut ja tulee vielä pitkään aiheuttamaan 
lisähaastetta nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja 
edistämiseen. Toisen asteen koulutuksen toimivuus, 
kehittäminen, raja-aitojen madaltaminen ja saumaton 
yhteistyö eri toimijoiden kesken tulevat olemaan tässä 
avainasemassa varsinkin, kun laajennettu oppivelvolli-
suus astuu voimaan vuonna 2021.

Ikäihmisten määrä ja suhteellinen osuus Rauman vä-
estöstä on kasvanut ja tulee lähivuosina kasvamaan, 
joten heidän hyvinvointiin, palveluihin ja elämänlaatuun 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kotona asuvien yli 
75-vuotiaiden määrä on vuosi vuodelta kasvanut (91,3 
% vuonna 2020) ja tätä kehitystä tulee tulevaisuudes-
sakin tukea.

3.2.2 Elinvoima

Rauman kaupungin elinvoimaohjelma hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa 11.11.2019. 

Ohjelman mukaan Rauman elinvoiman avaimet ovat:
• Kehittyvä kaupunki
• Vireä yrityselämä
• Vahva Rauma-imago
• Sujuvat liikenneyhteydet
• Avoimuus ja yhteisöllisyys

Elinvoimaohjelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain 
talousarvion sallimissa rajoissa. Elinvoimaohjelman to-
teutumisesta ei ole laadittu erillistä seurantaraporttia.

Elinvoiman avaimet ovat Raumalla monelta osin hal-
lussa. Kaupunkikeskustaa on kehitetty ja kaupunkikuva 
on kohentunut ja elävöitynyt muuallakin, esimerkkeinä 
Syväraumanlahti ja maauimala. Rauman yrityselämä 
on pysynyt vireänä ja sitä ovat vahvistaneet alueelle 
saadut investoinnit. Kilpailukykyisen, yritysten tarpeisiin 
vastaavan ja kansainvälisen koulutustarjonnan turvaa-
minen on jatkossa tärkeää. Oppisopimuskoulutusta tu-
lisi lisätä.

Tutkimusten mukaan Rauman imago on vahvistunut. 
Rauma paransi sijoitustaan Taloustutkimus Oy:n ima-
gotutkimuksessa sijoittuen neljänneksi kokonaisvaiku-
telmaa mitattaessa. Alkuvuonna 2021 julkaistussa EK:n 
kuntarankingissä Rauma sijoittui 2. sijalle. Suomen ku-
valehden 11/2021 kuntavertailussa (elinvoima, väestö 
ja talous) Rauma oli sijalla 25 ja sai parhaan luokituk-
sen (viisi tähteä). Rauma paransi sijoitustaan vuodesta 
2017, jolloin se oli 29.

Erityisesti liikenneyhteyksien ja Rauman saavutetta-
vuuden parantaminen tulevat jatkossakin vaatimaan 
aktiivista edunvalvontatyötä. Alkuvuodesta 2021 val-
mistui liikenneselvitys henkilöjunaliikenteen mahdollis-
tamiseksi välille Rauma-Kokemäki.

Vuosi 2020 nosti monipaikkaisuuden ilmiön aiempaa 
vahvemmin esiin. Monipaikkaisuus on sitä, että yhden 
kiinteän asuinpaikan sijaan ihmiset viettävät arkea ja 
vapaa-aikaa useissa eri paikoissa sekä liikkuen näiden 
paikkojen välillä. Vaikka Suomessa monipaikkaisuutta 
on ollut runsaasti aiemminkin, koronavuosi on vahvis-
tanut ja monipuolistanut sitä. Monipaikkaisuuden hyö-
dyntäminen on jatkossa Raumankin voimavara kuntien 
välisessä kilpailussa potentiaalisista asukkaista.
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3.2.3 Henkilöstö

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä henkilöstöohjel-
massa on linjattu ne henkilöstöpolitiikan toimenpiteet, 
joiden avulla edistetään Rauman Tarinan tavoitteisiin 
pääsemistä.

Henkilöstöohjelman tavoitteita ovat:

1. Toteutetaan oikeudenmukaista, tasapuolista, 
kannustavaa ja kilpailukykyistä palkka- ja  
palkitsemispolitiikkaa

2. Varmistetaan ennakoivalla henkilöstö- 
suunnittelulla resurssien oikeanlainen mitoitus 
päivittäisjohtamisessa, vuotuisessa talous- 
arvioprosessissa ja ohjelmakaudella 

3. Tuetaan tasapuolista, asiantuntevaa ja  
osallistavaa esimiestyötä 

4. Varmistetaan jatkuva osaamisen kehittäminen 
oppivassa organisaatiossa 

5. Kehitetään ja tuetaan henkilöstön ja  
työyhteisöjen työhyvinvointia 

6. Huomioidaan työturvallisuus osana  
kaikkea toimintaa

Henkilöstöohjelman keskeisiä mittareita ovat mm. henki-
löstön vaihtuvuus, työhakemusten määrä, koetun työhy-
vinvoinnin kehitys, sairaspoissaolojen kehitys, määräai-
kaisen henkilöstön määrän kehitys, koulutuksiin osallis-
tuvien määrä ja osaamisen kehittämisen monipuolisuus. 
Yksityiskohtaiset tiedot henkilöstöön liittyvistä keskeisis-
tä asioista on raportoitu Rauman kaupungin henkilöstö-
raportissa 2020.

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuk-
sellinen. Henkilöstöltä vaadittiin venymistä ja työn kuor-
mittavuus lisääntyi. Yleisesti voidaan todeta, että Rau-
man kaupungin henkilöstö on korona-aikana toiminut 
erittäin joustavasti, mistä ovat osoituksena mm. uudel-
leensijoitukset henkilöstöresurssipankin kautta, lukuisat 
nopeat palvelujen uudelleenmuotoilut ja etätyöskente-
lyyn siirtymiset.

Koronapandemian aiheuttamista haasteista ja epävar-
muudesta huolimatta syksyllä 2020 toteutetun työhyvin-
vointikyselyn (TYHY-kysely) tulokset olivat melko hyvät. 
Työhyvinvointikyselyssä kaikkien vastausten keskiarvio 
asteikolla 1-5 oli 3,7 (vuotta aiemmin 3,8). Erityisesti ko-
ronapandemian pitkittyessä henkilöstön työhyvinvoinnin 
ylläpitämiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomio-
ta.

Vuonna 2020 kaupungin henkilöstömäärä laski 52 hen-
kilöllä. Vuoden lopussa Rauman kaupungin palvelukses-
sa oli kaikkiaan 2864 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön 
määrä väheni 109 henkilöllä ollen vuoden 2020 lopussa 
2079 henkilöä. Määräaikaisia sen sijaan oli 65 enem-
män ja heitä oli vuoden lopussa 749 henkilöä. Työllis-
tettyjen määrä laski 8 hengellä ollen vuoden lopussa 36. 
Henkilöstömäärään vaikuttivat vuonna 2020 toteutetut 

liikkeenluovutukset: 1.7.2020 alkaen 26 henkilöä siir-
tyi Satasairaalan palvelukseen (erikoissairaanhoito) ja 
31.12.2020 alkaen 11 henkilöä Mehiläisen palvelukseen 
(työterveyshuolto). Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 
2020 oli 49,5 vuotta, jossa on nousua vuodentakaisesta 
0,2 vuotta.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuoteen 
2019 nähden. Vuonna 2020 kaupungin työntekijöille ker-
tyi sairaspäiviä 47 185, mikä on 2 669 päivää enemmän 
kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 keskiarvo oli 16,7 sai-
rauslomapäivää työntekijää kohti, kun se vuonna 2019 oli 
16,2. Sairaslomalla olleiden henkilöiden määrä kuitenkin 
laski edellisvuodesta. Koronapandemialla on ollut vaiku-
tusta sairauslomapäivien määrään, sillä flunssaoireisia 
on kehotettu jäämään pois töistä matalalla kynnyksellä.

Koronapandemia vaikutti myös koulutuskustannuksiin. 
Vuonna 2020 toimialojen koulutuskustannukset olivat 
yhteensä 326 400 euroa, mikä on noin 200 000 euroa 
vähemmän kuin vuonna 2019. Kokoontumisrajoitusten 
vuoksi koulutuksia jouduttiin keväällä 2020 peruuttamaan 
ja siirtämään verkkoon. Muuttuneeseen tilanteeseen 
reagoitiin nopeasti järjestämällä etäkoulutuksia työnte-
kijöiden jaksamisen tukemiseksi pandemiatilanteessa. 
Toukokuussa otettiin myös käyttöön Wistec-oppimisym-
päristö, joka mahdollistaa itsenäiset online-koulutukset 
sekä omaehtoisen osallistumisen etäkoulutuksiin.

Henkilöstön vaihtuvuus on viime aikoina ollut edellisiä 
vuosia laajempaa johtuen osittain myös eläköitymisistä. 
Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön rekrytointi on lähi-
vuosina ensiarvoisen tärkeää eläköitymisten jatkuessa. 
Hakijoiden määrä oli viime vuonna keskimäärin 13,8 
julkisessa haussa ollutta Rauman kaupungin vakinaista 
työpaikkaa kohti. Vastaava luku oli 10,2 vuonna 2019 ja 
15,5 vuonna 2018.

3.2.4 Maapolitiikka

Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuus-
tossa 10.12.2018. Se täsmentää Rauman Tarinaa 
maankäytön strategisen suunnittelun ja ohjauksen 
osalta. Rauman kaupungin maapolitiikan päätavoite 
on kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. 
Maapoliittisen ohjelman keskeisiä mittareita ovat mm. 
maanhankinta ja tonttien luovutukset.

Periaatteena tonttien luovutuksessa on, että rakenta-
mattomat asuintontit vuokrataan. Tontti on pääsääntöi-
sesti oikeus ostaa, kun rakentamisvelvoite on täytetty. 
Ensikertaa vuokrattavat asuintontit ja -rakennuspaikat 
vuokrataan pääsääntöisesti noin 60 vuodeksi. Yritys-
tontit ja rakennuspaikat vuokrataan pääsääntöisesti 
noin 40–60 vuodeksi.

Tonttitarjontaa pitää olla eri puolilla kaupunkia. Alueita 
ja niiden palvelutarjontaa tulee kehittää tasapuolisesti 
tonttien houkuttelevuuden parantamiseksi.
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Taulukko 2. Kaupungin maaomaisuus ja tonttien luovutukset 2016-2020

 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020

MAAOMAISUUS      

Kaupungin maaomaisuus (ha) 7862 7863 7837 7856 7850

Vuokra-alueet (ha) 680 711 973 750 730

TONTTIEN LUOVUTUKSET      

Luov. pientalotontit (kpl) 15 28 21 10 18

Luov. kerrostalotontit (kpl) 0 0 3 1 1

Luov. yritystontit (kpl) 2 13 6 6 6

3.3 Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinnon vuoden 2020 toimintakate toteutui 
parempana kuin muutetussa talousarviossa 2020, mut-
ta lähes samana kuin 2019.

Konsernipalvelut-toimialan toimintakate toteutui budje-
toitua paremmin siten, että toimintakate oli n. 6,7 M€ 
ja toimintakateprosentti 83 %. Säästöä talousarvioon 
nähden syntyi merkittävästi eli n. 1,4 M€. Muutos vuo-
den 2019 toimintakatteeseen nähden oli -9,5 %. Toi-
mintamenoja vähensivät koronapandemiasta johtuvat 
toiminnalliset muutokset, mm. keskitettyjen koulutusten 
määrän sekä edunvalvonta-, messu- ja markkinointitoi-
menpiteiden supistuminen. Suurimpana yksittäisenä 
kuluja vähentävänä tekijänä oli osana VVR-ohjelmaa 
hyväksytyn talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-
kus -hankkeen siirtyminen vuodelle 2021, jolloin bud-
jetoidut hankinnat, koulutukset ja asiantuntijapalvelut 
jäivät toteutumatta. Palvelukeskus -hanke on edennyt 
suunniteltua hitaammin johtuen laajan tietojärjestel-
mähankinnan haasteellisuudesta eri tavoitteiden ja 
näkökulmien huomioinnissa ja yhteensovittamisessa. 
Tietojärjestelmähankinnan ja -käyttöönoton onnistunut 
läpivienti vuoden 2021 aikana vaatii riittävät resurssit 
ja henkilöstön mukaan ottamisen, jotta toimintatapoja 
voidaan aidosti uudistaa ja kehittää.

Henkilöstökuluissa syntyi 0,6 M€ säästöä budjetoituun 
nähden, mikä johtui mm. eläköitymisistä ja avoimista 
vakansseista. Osittain henkilöstön suuresta vaihtu-
vuudesta ja täyttämättömistä vakansseista johtuen on 
jouduttu turvautumaan entistä useammin ulkopuolisten 
asiantuntijapalveluiden käyttöön. Ulkopuolisten asian-
tuntija-/konsulttipalveluiden käyttö on tietyissä tapauk-
sissa perusteltua. Kuitenkin tulisi tarkemmin määritellä 
ne kriteerit, joiden perusteella konsulttipalveluja käyte-
tään, ettei kynnys madallu liikaa. Monissa peruskunnan 
toimintaan liittyvissä asioissa on strategisesti viisasta 
tehdä ja selvittää asioita myös omana työnä osaamisen 
ja kokemuksen kartuttamiseksi.

Konsernipalvelut-toimiala on työskennellyt pandemian 
aikana pääosin etätöissä. Nopeaa reagointia vaatineet 
tilanteet ovat edellyttäneet henkilöstöltä joustavuutta ja 
työtehtävien hoitamista myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
Saumatonta ja nopeaa yhteistyötä toimialojen ja eri yh-
teistyötahojen kanssa on tehty koronan hallintaan liitty-
vässä koordinoinnissa ja viestinnässä.

1.6.2017 toteutetun organisaatiouudistuksen onnistu-
misesta teetettiin vuoden 2020 lopulla ulkopuolinen sel-
vitys, mutta liian myöhäisessä vaiheessa valtuustokaut-
ta. Lisäksi selvityksen kyselytutkimuksiin ei saatu riittä-
västi vastauksia luotettavan arvioinnin suorittamiseksi. 
Uudistuksen onnistuminen on varmistettava luotettaval-
la ja jatkuvalla arvioinnilla seuraavan valtuustokauden 
alussa oman organisaation tekemänä. 
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3.4 Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoidon toimintakatteen toteuma oli 108,7%. 
Suurin yksittäinen selittävä tekijä ylitykseen on pitkäai-
kaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuuden merkit-
tävä kasvu (n. +340 000 euroa). Toimintakatteen kasvu 
vuoteen 2019 nähden oli 12,7 %.

Työttömyysaste nousi vuoden mittaan koronapande-
mian vuoksi ollen vuoden 2020 lopussa 11,8 % (vuotta 
aiemmin 9,6 %). Työttömiä työnhakijoita oli Raumalla 
vuoden 2020 lopussa yhteensä 2164 henkilöä. Määrä 
lisääntyi 400 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. 
Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut yli sadalla hen-
kilöllä edellisestä vuodesta. 12/2020 heitä on tilastoitu 
491 henkilöä, kun vuotta aiemmin luku oli 382 hlöä.

Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella mak-
setusta työmarkkinatuesta. Kunta maksaa työmarkkina-
tuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on 
ollut työttömänä. Viereisestä taulukosta 3 näkyy Rau-
man kaupungin maksama Kelan työmarkkinatuen vuo-
sittainen maksuosuus vuosina 2017-2020. Vuosien 2018 
ja 2019 hyvä työllisyystilanne näkyy pienempinä mak-
suosuuksina, kun taas vuonna 2020 työllisyystilanteen 
heikentyminen nosti myös kaupungin maksuosuutta.

Pandemia on tuonut haasteita kaupungin palkkatuki-
työllistämiseen. Palkkatukikuukausia käytettiin 38 % 
suunniteltua vähemmän. Viereisestä taulukosta 4 nä-
kyy palkkatukityöllistetyt toimialoittain vuosina 2019 ja 
2020.

Kaupungin työllistämistoimenpiteisiin ja kuntouttavaan 
työtoimintaan tulisi jatkossa erityisesti paneutua varsin-
kin, jos yleinen työllisyystilanne ei lähde nopeasti kohe-
nemaan. Työnsaannilla ja työssäkäynnillä on merkittä-
vä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä.
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Kuvio 1. Rauman työttömyysasteen (%) kehitys kuukausittain 2010-2020

Taulukko 3. 
Rauman kaupungin maksama työmarkkinatuen kuntaosuus 2017-2020

 2017 2018 2019 2020

Työmarkkinatuen maksuosuus 
(€) 2 273 870 2 059 300 1 969 630 2 311 590

Taulukko 4. Palkkatukityöllistetyt toimialoittain vuosina 2019 ja 2020

2019 2020

Toimiala Työllistettyjen 
määrä

Työll.kk:t Työllistettyjen 
määrä

Työll.kk:t

Konsernipalvelut 7 21,5 8 33,3

Sosiaali- ja terveyspalvelut 8 40,5 11 66,0

Sivistystoimi 76 287,5 61 231,5

Tekninen toimi 2 8,0 8 38,7

Määrittelemätön 
(mm. velvoitetyöllistetyt eri yksi-
köissä) 45 135,0 26 113,0

Yhteensä 138 492,5 114 482,4
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3.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
alainen toiminta toteutui 100,2 %:sesti toimintakatteen 
ollessa -137,2 M€. Kasvua vuoden 2019 toimintakat-
teeseen oli 2,5 %.

Toimintakatteen toteuma oman toiminnan osalta oli 
101,2 %. Toimintakatteen ylityksessä (1,4 M€) suurin 
ylitystekijä oli koronan aiheuttamat yhteensä 1,2 M€ 
kustannukset. Koronakuluista runsaat 670 000 euroa 
koostui koronanäytteistä.

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumispro-
sentti oli 97,6 %. Satakunnan sairaanhoitopiiri supisti 
kiireettömiä palveluja keväällä ja varautui koronapan-
demian laajenemiseen. Alijäämän estämiseksi nos-
tettiin palveluiden hintoja 1.6.2021 alkaen. Syksyllä 
palvelujen käyttö palautui lähelle normaalia ja hintoja 
tarkastettiin uudelleen. Lisäksi sairaanhoitopiiri sai ha-
kemuksensa perusteella valtiolta koronakorvauksia ja 
palautti kunnille maksuja. Rauma sai kahdessa erässä 
yhteensä 1,4 M€. Lisäksi palautettiin erityisvelvoitemak-
suja ja tasattiin kalliin hoidon maksuja. Yhteensä sai-
raanhoitopiirin palautus oli 2,7 M€.

Toimialan henkilöstö on ollut koronapandemian vuok-
si todella kovilla. Korona-aika on vaatinut paljon uusia 
palvelumuotoja ja henkilöstöjärjestelyjä. Henkilöstö on 
toiminut tässä haastavassa tilanteessa joustavasti ja 
asiakaslähtöisesti. Tehokkaan tartunnanjäljityksen ja 
viestinnän ansiosta tartuntaketjut on saatu katkaistua 
nopeasti. Lisäksi toimialalla on sote-ratkaisujen siirty-
misen vuoksi eletty pitkään murrosvaiheessa. Toimiala 
osallistui uudelleenkäynnistyneen sote-uudistuksen 
hankevalmisteluun ja runsaan 20 kehittämishankkeen 
käynnistämiseen. Tämän rinnalla on koko ajan viety 
eteenpäin RauSote-hankevalmistelua.

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman (VVR) toteut-
tamiseen liittyvinä organisaatiomuutoksina erikoissai-
raanhoidon poliklinikkatoiminta siirtyi Satakunnan sai-
raanhoitopiirille liikkeenluovutuksella 1.7.2020 alkaen ja 
työterveyshuolto yksityiselle palveluntuottajalle 1.1.2021 
alkaen. Terveyspalvelujen osastopaikkoja vähennettiin 
ja kotisairaalapalvelut laajenivat ympärivuorokautiseksi. 
Myös vanhuspalveluissa toteutettiin rakennemuutosta 
ja laitoshoito päättyi 1.4.2020. Edellä mainittujen isojen 
rakenteellisten muutosten odotettua, osittain ilmeisesti 
epärealistista, säästötavoitetta (2,4 M€) ei saavutettu to-
teutuneiden säästöjen ollessa 0,4 M€.

Valmiuslaki, valtakunnalliset ohjeet sekä suojainten 
puute ohjasivat vähentämään keväällä palvelujen tar-
jontaa niin peruspalveluissa kuin erikoissairaanhoidos-
sakin, mikä näkyy suoriteluvuissa. Palveluja vähensi 
myös se, että eri yksiköistä henkilöstöä tuli valmentaa 
koronan leviämisestä ennakoituun lisääntyvään hoito-
tarpeeseen. 

Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa hoitotakuun 
määräajat ovat toteutuneet. Sosiaalipalveluissa pal-
velutakuuajat ovat pääasiassa toteutuneet. Koronan 
seurauksena tullut hoitovelka tulee seuraavina vuosina 
aiheuttamaan painetta hoitotakuun toteutumiseen ja li-
säämään kustannuksia.

Korona-ajan vaikutukset näkyvät jo nyt lastensuojelun 
suotuisan kehityksen pysähtymisenä ja kustannusten 
kääntymisenä nousuun. Lasten, nuorten ja perheiden 
palveluissa kysynnän kasvu on nähtävissä niin valta-
kunnallisesti kuin Raumallakin. Myös ikääntyneessä 
väestössä on nähtävillä väestöryhmän määrän kasvun 
lisäksi palvelutarpeiden lisäystä.

Päihdepalvelujen tulevaisuuden ratkaisuja on selvitet-
ty pitkään. Päihdepalvelujen kehittämiseen tarvittaisiin 
nopeita, vaikuttavia, poikkihallinnollisia ja eri tahot mu-
kaan ottavia ratkaisuja.
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Kuvio 2. Palvelutakuun toteutuminen vammaispalveluissa (%) vuosina 2012-2020.

Kuvio 3. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien henkilöiden määrä 31.12. vanhuspalveluissa.
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3.6 Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunnan toimintakate oli 74,0 M€ toteutu-
maprosentin ollessa 98,2 %. Ilman koronan talousvai-
kutuksia toimintakate olisi ollut 74,5 M€, toteutumapro-
sentin ollessa tällöin 98,8 %. Koronapandemiasta joh-
tuen sivistystoimialan toimintakate jäi siis noin 0,5 M€ 
normaalioloja pienemmäksi. Arvioidut tulomenetykset 
(n. 1,1 M€) ja menolisäykset (n. 0,5 M€), yhteensä 1,6 
M€, saatiin katettua toimialan saamilla korona-avustuk-
silla (n. 0,3 M€) ja koronapandemiasta johtuvilla meno-
säästöillä (n.1,8 M€), eli yhteensä 2,1 M€:lla.

Koronapandemiasta johtuvat tulomenetykset (1,1 M€) 
jakautuivat seuraavasti: liikuntapalvelut 455.000 eu-
roa, varhaiskasvatus 260.000 euroa, nuorisopalvelut 
131.000 euroa, kulttuuri ja museot 80.000 euroa, opis-
tot 50.000 euroa, koululaisten iltapäivätoiminta 40.000 
euroa ja kirjasto 16.000 euroa. Menolisäykset (0,5 M€) 
syntyivät toimintojen ja palvelujen erilaisesta järjestä-
misestä sekä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden tuen 
tarpeen kasvusta. Koronasta aiheutuvia menosäästöjä 
(1,8 M€) syntyi mm. henkilöstö- ja sijaiskuluista, ateria-
palveluista, oppilas- ja henkilökuljetuksista sekä kou-
lutuksiin liittyvistä menoista. Vaikka koronan talousvai-
kutuksia on mahdotonta selvittää täysin aukottomasti, 
toimiala on tarkasti ja kattavasti pystynyt arvioimaan ja 
analysoimaan koronan talousvaikutukset vuonna 2020.

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat pääosin to-
teutuneet vaikkakin koronan aiheuttama sulku muut-
ti tekemisen tapaa. Joitain suunniteltuja projekteja ei 
koronan vuoksi päästy aloittamaan tai ne toteutuivat 
vain osittain. Toimialan VVR -toimenpiteet on toteutettu 
valtuuston päätöksen mukaisesti. Musiikki- ja kansa-
laisopiston hallinnollinen yhdistäminen astui voimaan 
1.8.2020.

Varhaiskasvatuksessa toteutetusta laajasta asiakastyy-

tyväisyyskyselystä saatiin erittäin hyvät tulokset. Rau-
man erinomaiset tulokset ovat näkyneet jo edellisvuo-
sien valtakunnallisessa vertailussa.

Vuosi on vaatinut toimialalta jatkuvaa nopeaa reagoin-
tia ja joustavuutta. Etäopetukseen siirtyminen nopeal-
la aikataululla maaliskuussa 2020 sujui pääosin hyvin, 
vaikka tekniset valmiudet olivatkin lähtötilanteessa 
vaihtelevat ja osin hyvin puutteelliset. Peruskoulujen 
4-9 -luokkien oppilaille (1980 kpl) hankittiin syksyl-
lä 2020 koronapandemian vauhdittamana jo aiemmin 
suunnitelmissa olleet oppilaskohtaiset koneet ja sähköi-
nen oppimisympäristö.

Palveluiden uudelleen muotoilua on tehty monin tavoin 
nopealla aikataululla ja pyritty tarjoamaan kuntalaisille 
palveluita poikkeusoloista huolimatta, esimerkkeinä kir-
jakassilainaukset, parvekejumpat, sähköiset näyttelyt, 
Pitsiviikko Live, maskien ompelu soten avuksi jne. Ke-
väällä 2020 fyysisesti kiinni olivat lähes kaikki toimialan 
yksiköt. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta 
auki oli rajattu määrä yksiköitä.

Kaupunki on niin infran kuin palvelujenkin osalta mah-
dollistanut kiitettävällä tavalla kaiken ikäisten rauma-
laisten liikkumisen. Rauma valittiinkin alkuvuonna 2020 
Satakunnan urheilugaalassa vuoden 2019 satakunta-
laiseksi liikuttajaksi.

Toimialan merkittävänä vaikuttavana tekijänä tulevai-
suudessa ovat voimakkaasti pienenevät ikäluokat ja 
palvelurakenteen sopeuttaminen niihin. Kouluverkko-
ratkaisut tulee tehdä pikaisesti, mm. ratkaista Nanujär-
velän koulun toteutus ja sijainti. Ratkaisujen tulee olla 
pitkällä aikajänteellä kestäviä huomioiden lapsimäärän 
kehitys myös alueellisesti eri kaupunginosissa. Ole-
massa olevat kiinteistöt tulee hyödyntää, mikäli se on 
mahdollista ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksen-
mukaista.
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Perustuu väestötietoihin maaliskuussa 2021 
eli myös aikaisempien vuosien kuuden 
ikäluokan summa on laskettu nykyisten 
ikäluokkien lapsimäärillä.

Kuvio 4. Alakoulun aloittavan ikäluokan koko ja alakoululaiset yhteensä 2012-2027

Kuvio 5. Yläkoulun aloittavan ikäluokan koko ja yläkoululaiset yhteensä 2015-2033
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Perustuu väestötietoihin maaliskuussa 2021 
eli myös aikaisempien vuosien kolmen 
ikäluokan summa on laskettu nykyisten 
ikäluokkien lapsimäärillä.
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3.7 Tekninen valiokunta

Teknisen valiokunnan toimintakatteen toteuma oli 
90,5%. Toimintatuotot ylittivät ja toimintakulut alittivat 
talousarvion.

Myönteisenä huomiona todettakoon, että sekä tila- että 
aluepalvelujen pitkäntähtäimen suunnitelmat, kiinteistö-
jen salkutukset ja katuverkon kuntokartoitukset on saa-
tu ajanmukaiselle tasolle, mikä mahdollistaa suunnitel-
mallisen kunnossapidon, resurssien kohdentamisen ja 
tarpeettomista kohteista luopumisen.

Vuoden 2020 alussa päivitettiin Rauman kaupungin 
kiinteistösalkutus tilapalveluiden toimesta. Salkutuk-
sessa kaupungin suoraomisteinen kiinteistökanta jaet-
tiin viiteen eri salkkuluokkaan, jotka ovat A = arvora-
kennukset, B= palvelutuotannon pysyvässä käytössä 
olevat rakennukset, C = muut rakennukset, jotka ovat 
poistumassa tai eivät ole palvelutuotannon käytössä, D 
= myytävät rakennukset ja E = purettavat rakennukset. 
Tarpeettomien ylläpitokustannusten pienentäminen on 
edennyt kohteiden myynnillä ja purkamisilla. Vuonna 
2020 myydyiksi, purettaviksi tai ulosvuokrattaviksi pää-
tetyistä kiinteistöistä säästetään jatkossa kokonaisuu-
dessaan yli 200 000 €/vuosi yllä- ja kunnossapitokus-
tannuksista.

Kiinteistömassan tulee olla jatkuvassa systemaattises-
sa tarkastelussa myös tulevina vuosina. Kaupungilla 
on meneillään monta isoa uudisrakennus- ja peruskor-
jauskohdetta. Kun rakennetaan merkittävässä määrin 
uutta kiinteistökantaa, on osasta vanhaa jollakin tavoin 
luovuttava, ettei kiinteistöjen käytön tehokkuus laske. 
Todettakoon myös, että asiallinen realisointi julkisissa 
kiinteistöissä on haasteellista. Myynti voi olla vaikeaa ja 
purkaminenkin maksaa. Toisaalta edellisten toteutues-
sa päästään eroon ylläpitokustannuksista, jotka voivat 
olla vuositasolla huomattavia. Ns. turhia tiloja ei tule yl-
läpitää. Säilytettäväksi valittujen kiinteistöjen kunnosta 
tulee huolehtia. Niin uudisinvestoinnit kuin korjaushank-
keetkin tulee suunnitella ja aikatauluttaa realistisesti 
sekä rahoitus- että toteutuskyvyn mukaan.

Aluepalveluissa katutoimen henkilökunnan määrää on 
vähennetty edelleen ja sen seurauksena rakentamises-
sa on siirrytty kolmesta ryhmästä kahteen ja peruskun-
nostuskohteita urakoidaan entistä enemmän. Katutoi-
men työnjohtoresursseja on karsittu ja tehtäviä jaettu 
uudelleen.

Valtakunnallisen asukastyytyväisyyskyselyn (Yhdys-
kuntatekniset palvelut 2020) perusteella yleisten aluei-
den puhtautta ja siisteyttä kuvaava arvosana on nous-
sut merkittävästi vuoden 2018 tasosta.
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3.8 Ympäristö- ja lupalautakunta

Talousarviorakenteessa ympäristö- ja lupalautakunnan alainen toiminta kuuluu teknisen valiokunnan alaisuuteen. 
Ympäristötoimeen kuuluvat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Rakentaminen on jatkunut Raumalla melko vilkkaana. Viime vuonna myönnettiin erilaisia rakentamislupia yhteen-
sä 613 (531 vuonna 2019), joista rakennuslupia oli n. 240, toimenpidelupia n. 200 ja poikkeamislupia 45. Purka-
mislupia ja ilmoituksia oli 121. Vuonna 2020 uusille rakennuksille rakennuslupia myönnettiin yhteensä 37, joista 
pientaloja 33, rivitaloja kaksi ja kerrostaloja kaksi.

Rauma on ollut mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2008 lähtien ja Kohti hiilineutraalia 
kuntaa (HINKU) -hankkeessa vuodesta 2013 lähtien. Hankkeen tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoden 
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Rauman päästöt ovat vähentyneet 30 %, mikä on enemmän kuin Hin-
ku-kunnissa keskimäärin (26 %). Kaupunki on tehostanut energiankäyttöään ja siirtynyt vähemmän päästöjä tuot-
taviin ratkaisuihin niin lämmityksessä kuin muussakin energian käytössä, mm. vanhaa katuvalaistusverkkoa on 
uusittu LED-lampuilla. Teollisuudessa ja yrityksissä on tehostettu energiankäyttöä ja siirrytty vähäpäästöisempiin 
ratkaisuihin.

Taulukko 5. Rakennusvalvonnan tunnuslukuja 2017-2020

 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020

Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely 429 533 531 613

Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 790 770 720 694

Rakennusvalvonnan maksutuotot (t€) 419 520 532 597

3.9 Taseyksiköt

Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikön liikevaihdon 
toteutuma oli 92,2 %. Toimintamenojen toteutumapro-
sentit olivat henkilöstökulujen osalta 94,3 %, materiaali-
en ja palvelujen osalta 93,8 %.

Vuoden tilikauden alijäämätavoite oli -367 720 € ja to-
teutuma oli -495 390 €. Alijäämää muodostui 
-127 670 € budjetoitua enemmän. Alijäämän kasvu ai-
heutui koronapandemian edellyttämien lisätoimien kus-
tannuksista, yht. 200 740 €. Ruoka- ja puhtauspalvelun 
toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin kuluneen vuoden 
aikana suhteessa väheneviin tuloihin toimintaa tehosta-
malla ja hankintoja karsimalla.

Asiakastoimintojen muutosten ja kehittämistyön tulok-
sena koko ruoka- ja puhtauspalveluyksikön henkilös-
tömäärä on vähentynyt kaikkiaan 12 henkilötyövuot-
ta. Vähennykset pystyttiin tekemään määräaikaisten 
työsuhteiden päättymisen, eläköitymisten ja toiminnan 
kehittämisen seurauksena. Tehtyjen muutosten kautta 
säästöjä on muodostunut noin 310 000 € (VVR-tavoite 
vuodelle 2020 oli -220 750 €).

Henkilöstöresursseja kohdennettiin keväällä 2020 toi-
mitilojen, keittiöiden ja ruokailutilojen tehostettuun sii-
voukseen. Myös poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin 
paljon mm. ruokakassien jako esi- ja perusopetuksen 
etäopiskelun aikana yhteistyössä sivistystoimialan 
kanssa.

Pienvenesatamat -taseyksikön liikevaihdon toteuma 
oli 98,4 %. Liikeylijäämää kertyi n. 6 000 € ennakoitua 
enemmän kulujen toteutuessa arvioitua pienempinä. 
Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on pääosin saavutet-
tu. Laitureiden vuokrausaste on säilynyt hyvänä. Kevät- 
ja kesäkaudella on toteutettu laitureiden kunnossapi-
toa. Vuokraustoimintaa ja asiakaspalvelua kehitetään 
yhteistyössä Palvelupiste Pyyrmanin kanssa.

3.10 Liikelaitokset

Rauman Veden liikevaihto vuonna 2020 oli 11 354 750 €. 
Liikelaitoksen tuotot toteutuivat hieman budjetoitua hei-
kommin. Käyttökulut alittivat liiketoiminnan muita kuluja 
lukuun ottamatta budjetoidut määrärahat. Tilikauden yli-
jäämä oli 1 690 174 €, mikä ylitti budjetoidun tulostavoit-
teen 221 294 eurolla.

Rauman Veden toimittaman veden määrä on laskenut 
hieman vuodesta 2019 ja tämän vuoksi myös Rauman 
Veden liikevaihto on tippunut noin yhden prosentin vuo-
desta 2019, ollen 3 % budjetoitua pienempi. Yksittäistä 
syytä vedenkulutuksen laskuun ei pysty yksilöimään, 
mutta koronapandemia ja sitä seuranneet poikkeuksel-
liset rajoitustoimenpiteet ovat omalta osalta vaikutta-
neet vedenkulutukseen laskevasti. Lisäksi liikevaihdon 
laskuun on vaikuttanut HKScan Finland Oy:n kanssa 
uusittu vesisopimus ja epävakainen kesä.
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Rauman seudun jätehuoltolaitoksen liikevaihdon to-
teuma vuonna 2020 oli 104,8 %, eli n. 180 000 € yli 
talousarvion, mikä on seurausta mm. vuoden alussa 
tehdystä korotuksesta kuljetustaksaan.

Epävarmuustekijänä on useamman vuoden ajan ollut 
kiristyvän jätelainsäädännön mukanaan tuomat vaa-
timukset. Jätealan yleisenä huolenaiheena on, miten 
jatkossa pystytään tuottamaan kohtuuhintaiset jäte-
huoltopalvelut, mikä osaltaan lisää yhteistyön tarvetta. 
Lounais-Suomen jätelaitokset ovat joutuneet turvautu-
maan erillisiin lyhyempiaikaisiin ja huomattavan paljon 
hintavampiin ratkaisuihin jätteen hyödyntämispalve-
lujen hankkimisessa, koska pitkän aikavälin ratkaisua 
koskeva päätöksenteko pitkittyi ja lopulta kariutui.

3.11 Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt

Rauman Satama Oy:n liikevaihto oli 11,3 M€ (11,9 M€ 
vuonna 2019) ja liikevoitto 1,9 M€ (1,7 M€). Korkokulu-
jen nousu vei tuloksen 0,2 M€ tappiolle. Kokonaisliiken-
nemäärä laski vuoteen 2019 nähden -13,8 % ollen 5,03 
milj. t (5,83 milj.t).

Sataman toimintaan ja liikennemääriin vaikutti olennai-
sesti keväällä 2020 alkanut koronapandemia. Metsä-
teollisuuden vuonna 2020 ilmoittamat tuotantokapasi-
teetin sulkemiset (mm. Jämsän Kaipolan paperitehtaan 
sulkeminen) tulevat vaikuttamaan edelleen negatiivi-
sesti vuoden 2021 liikennemääriin. Toisaalta mm. Met-
sä Fibren uusi saha korvaa menetystä.

Syksyllä 2019 alkanut Petäjäs 4 -hanke (18,5 M€) jat-
kui ja sen pitäisi valmistua syksyllä 2021. Syksyllä 2020 
alkavaksi suunniteltu Petäjäs 5 ja Länsilaituri -hanke 
viivästyi, koska luvasta tehtiin valitus Vaasan hallinto- 
oikeuteen.

Omistajatuloutukset Rauman kaupungille olivat yhteen-
sä 5,4 M€, josta lainojen korot 2 M€, maanvuokra 1,0 
M€, kiinteistövero 0,2 M€ ja yhtiöittämisessä kaupungil-
le siirtyneet vuokrasopimukset 2,2 M€.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020 Rauman Satama 
Oy:n omavelkaisesta takauksesta ja oman pääoman 
rahastoon tehtävästä sijoituksesta. Kaupunginhallitus 
päätti 7.12.2020 Rauman Satama Oy:n lainojen laina-
koron alentamisesta 2,5 %:iin, mikä puolittaa emolle 
maksettavat lainakorot 1,0 M€:oon. Päätös lainako-
ron alentamisesta on määräaikainen ja koskee ajalta 
1.1.2021-31.12.2023 maksettavia korkokustannuksia.

Rauman Energia Oy:n liikevaihto oli 26 M€, joka oli 
selvästi budjetoitua pienempi. Rauman Energia-kon-
sernin liikevoitto oli 5,1 M€, mikä oli lähes 2 M€ budje-
toitua pienempi. 

Tulos oli kohtuullinen, vaikka laskikin edellisten vuosien 
erinomaiselta tasolta merkittävästi. Tulosta laskivat 
lämpimästä vuodesta aiheutunut sähkön siirron ja kau-
kolämmön myynnin sekä sähkön markkinahinnan voi-
makas lasku (sähköntuotanto). Liikevoiton kasvattamis-
ta lukuunottamatta kaikki konsernitavoitteet toteutuivat. 
Omistajatuloutus eli Rauman kaupungille maksettavat 
lainojen korot toteutuivat tavoitteen mukaisesti (0,8 M€).

Vuonna 2020 sähkön siirtohintoja ei korotettu (hinta 
2013 tasolla) eikä kaukolämmön hintoja nostettu (hinta 
2015 tasolla). Investointitaso pysyi korkeana ja inves-
toinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella.

Asiakkaiden kiinnostus aurinkosähköön kasvoi edelleen 
vuoden aikana. Sähköverkkoon liitettiin uusia aurinko-
voimaloita 58 kpl. Kokonaisteho on nykyisellään noin 
2,3 MW, joka vastaa noin 10 % koko Rauman Energian 
verkkoalueen sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesä-
päivänä.

120-vuotisjuhlaansa viettänyt Rauman Energia järjes-
ti upealla ja luovalla tavalla kaupunkilaisten iloksi Lu-
men -valotaidetapahtuman talven pimeimpään aikaan. 
Lisäksi yhtiö vastasi kesällä 2020 liikunta- ja urheilu-
seurojen lapsiin ja nuoriin käyttämien liikuntapaikkojen 
vuokrien maksamisesta.

Rauman Asunnot Oy:n käyttöaste vuonna 2020 oli 
92,4 % (93,4 % vuonna 2019) käyttöastetavoitteen ol-
lessa 96 %. Vuokralaisten vaihtuvuus oli keskimäärin 
24 % (21% vuonna 2019) tavoitteen ollessa alle 20 %. 
Luvuissa ei ole mukana Meriraumantie 13-15 käynnis-
sä olevan peruskorjauksen vuoksi. Lainaa yhtiöllä on 
13,2 M€.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n (RMTK Oy) 
liikevaihto vuonna 2020 oli 6,5 miljoonaa euroa. Kulu-
neen tilikauden voitto oli 0,4 M€. Vuoden 2020 aikana 
RMTK:lla oli yhteensä 38 vuokralaista. Näistä 33 toimii 
teollisuuspuistossa toistaiseksi voimassa olevalla vuok-
rasopimuksella (tavoite n. 30). Vuoden 2020 alussa 
vuokralaisia oli 35. Toimitilojen käyttöastetavoite oli 90 
% ylittäen käyttöastetavoitteen (yli 85 %). Kongsberg ja 
RMC olivat suurimpia toimijoita alueella. Kongsbergin 
osuus liikevaihdosta oli 31 % ja RMC:n 45 %.

Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:n maksuvalmius 
ja kannattavuus on kohtuullisella tasolla. Vuoden 2020 
tilinpäätös osoittaa -0,2 M€ negatiivista hoitokatetta. 
Poistojen (1,2 M€) jälkeen yhtiön tulos painui 1,4 M€ 
tappiolle.
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4. KAUPUNGIN KOKONAIS- 
TALOUDEN TAVOITTEIDEN  
TOTEUTUMINEN

4.1 Rauman kaupunki

Kuviossa 6 (s. 24) havainnollistetaan Rauman kaupun-
gin (peruskaupunki ja liikelaitokset) vuoden 2020 ulkoi-
set 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 toteutuminen 1

Tuloslaskelman toteutuminen

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin 
valiokunnan toimintakate ja toimintamenot. Peruskau-
pungin ja liikelaitosten toimintamenot olivat tuloslas-
kelmassa yhteensä -309,9 M€. Toimintamenoja oli 7,3 
M€ vähemmän kuin talousarviossa toteuman ollessa 
97,7%. Toimintakatteeksi muodostui -215,3 M€, mikä 
on 7,0 M€ parempi kuin talousarviossa.

Verotuloja kertyi 183,3 M€, mikä on 2,9 M€ enemmän 
kuin talousarvio (toteutumisaste 101,6 %). Valtionosuu-
det olivat 66,3 M€ toteutuen lähes muutetun  talousar-
vion mukaisesti, mutta ollen 14,5 M€ paremmat kuin al-
kuperäisessä talousarviossa. Tähän vaikuttivat valtion 

koronatuet, joiden vaikutusta on analysoitu tarkemmin 
kappaleessa 4.3. Vuosikate muodostui talousarviota 
paremmaksi ollen 37,5 M€.

Tilikauden tulos oli 19,6 M€ ja poistoeron vähennyksen 
ja varausten lisäyksen (15 M€) jälkeen tilikauden yli-
jäämäksi muodostui 4,6 M€. Tämä on 2,2 M€ heikompi 
kuin muutetussa talousarviossa, mutta 8,4 M€ parempi 
kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja investointien 
rahavirta yhteensä oli 20,2 M€ eli 29,6 M€ talousarvio-
ta parempi. Pitkäaikaista velkaa ei vuoden 2020 aikana 
nostettu, vaan sitä lyhennettiin 5,6 M€:lla.

4.1.2 Tulorahoituksen ja nettomenojen kehitys

Kaupungin ulkoiset toimintakulut kasvoivat maltillisesti 
0,2 % vuonna 2020 (kuvio 7). Ulkoiset toimintatuotot jäi-
vät vuonna 2020 alle vuoden 2019 tason (muutos -0,6 
%) johtuen pitkälti koronasulkujen takia pienempinä to-
teutuneista tuloista. Todettakoon, että toimintatuottojen 
trendi on ollut laskeva jo vuodesta 2017 lähtien.

1 Verrattaessa toteumaa talousarvioon käytetään arviointikertomuksessa muutetun talousarvion mukaisia lukuja,  
   ellei erikseen toisin ilmoiteta
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Tilikauden tulos 4 641 822

55,638,002

812,763
Soten hankkeet: 66,551

10,700,000

Kuvio 6. Rauman kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) ulkoiset tulot ja menot (euroa) vuonna 2020. Ei sisällä  
sisäisiä tuloja eikä menoja (mm. sisäiset vuokratulot ja -menot sekä sisäiset ruoka- ja puhtauspalvelutuotot ja -menot).
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Tilikauden tulos 4 641 822

55,638,002

812,763
Soten hankkeet: 66,551

10,700,000



26

Kuvio 7. Toimintakulut ja -tuotot (M€) 2015-2020 ja muutos-%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Toim.kulut, M€ 261,7 251,2 251,8 264,1 265,7 266,2
Toim.tuotot, M€ 55,2 56,0 51,6 51,3 51,2 50,9
Kulut, muutos-% -1,2 -4,0 0,2 4,9 0,6 0,2
Tuotot, muutos-% 0,4 1,5 -7,9 -0,5 -0,3 -0,6
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Kaupungin verotulot kasvoivat vuoteen 2019 nähden 13,7 M€ (+8,1 %). Tähän vaikutti paitsi veroprosentin korotus 
yhdellä prosenttiyksiköllä (20 % -> 21 %), myös valtion koronatuet yhteisöveroon. Vuodelle 2020 kuntien osuutta 
yhteisöveron tuotosta nostettiin 42,12 %:iin, kun se aiemmin oli 32,13 %. Tämä toi Raumalle yhteisöveron lisäystä 
3,3 M€. Kunnan tuloveroa kertyi 159,2 M€, yhteisöveroa 16,2 M€ ja kiinteistöveroa 8,0 M€.

Valtionosuuksia kaupunki sai 66,3 M€ eli 21,9 M€ (+49,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion koronatuen 
osuus tästä lisäyksestä oli noin puolet, arviolta 10,7 M€.

Kuvio 8. Verorahoituksen ja nettomenojen kehitys (M€) 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
valtionosuudet 46,3 49,1 46,3 42,6 44,4 66,3
verotulot 161,4 172,2 181,8 173,7 169,6 183,3
nettomenot 201,3 195,2 200,2 212,8 214,5 215,3
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Vuonna 2020 valtion suorat koronatuet valtionosuuksien ja yhteisöveron kautta (n. 14 M€) ja veroprosentin nosto 
(vaikutus n. 7 M€) vahvistivat vuosikatetta. Vuonna 2020 vuosikate kattoi poistot (18,5 M€) ja 15 M€ varausten 
lisäyksen jälkeen ylijäämäksi muodostui 4,6 M€. Näin ollen vuonna 2020 tulorahoitus oli riittävää.
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Kuvio 9. Vuosikate, poistot ja tilikauden yli/alijäämä (M€) 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
vuosikate 17,2 8,4 28,0 31,0 6,2 2,7 37,5
poistot 23,0 20,6 19,7 18,5 18,2 18,1 18,5

tilikauden yli /alijäämä 15,3 -13,2 8,4 12,5 -15,5 -13,7 4,6
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Vuosikatteen tulisi kattaa poistot myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Tarkastelujaksolla 2014-2020 vain vuosina 
2016, 2017 ja 2020 tulorahoitus on ollut riittävää. Jos vuoden 2020 vuosikatteesta vähennetään valtion koro-
na-avustukset (n. 14 M€) ja veronkorotuksen tuoma tulonlisäys (n. 7 M€), myöskään vuonna 2020 poistoja ei olisi 
saatu katettua vuosikatteella. Tulevina vuosina poistoihin on odotettavissa korotusta mittavan investointiohjelman 
myötä, mikä luo entisestään painetta tulorahoituksen riittävyydelle.

4.1.3 Investointien toteutuminen

Peruskaupungin (kaupunki ja liikelaitokset) nettoinvestoinnit olivat yhteensä 17,4 M€ vuonna 2020. Investointi-
määrärahoja lisättiin vuoden aikana 2,4 M€ ja niitä jätettiin käyttämättä 18,6 M€. Käyttämättä jäi mm. Sataman 
pääomasijoitukseen, Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen ja Karin kampukseen varattuja määrärahoja.

Suurimpia yksittäisiä investointeja vuonna 2020 olivat Karin kampus, vanhojen rakennusten muutostyöt ja perus-
kunnostusohjelma. Kaupungilla on Karin kampuksen (68,5 M€) lisäksi käynnistynyt useita muita suuria investoin-
tihankkeita mm. Kaunisjärven hyvinvointikeskus (13,5 M€) ja Paloasema (9,7 M€).

Koulukiinteistöjen valmistuessa vuokratuista väistötiloista on välittömästi luovuttava.

4.1.4 Kaupungin taseaseman ja velkaantuneisuuden kehitys

Kaupungin taseen kertyneen ylijäämän määrä on 99 M€ (2524 €/asukas). Tase heikentyi voimakkaasti vuosina 
2018 ja 2019 alijäämäisten tulosten vuoksi, mutta vahvistui taas vuonna 2020. Asukaskohtaisen tarkastelun pe-
rusteella Rauman kertyneen ylijäämän määrä on edelleen parempi kuin kunnissa keskimäärin, mutta alkaa olla jo 
lähellä kuntien keskiarvoa.
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Kuvio 10. Kertynyt ylijäämä (€/asukas) 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rauma 2942 2625 2848 3114 2733 2393 2524
koko maa 1 729 1 735 1 892 2072 2061 2025
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Kaupungin lainamäärä on 50,3 M€. Lainamäärä pieneni edellisestä vuodesta 10,6 M€. Pitkäaikaista velkaa  
lyhennettiin 5,6 M€:lla ja lyhytaikaista 5 M€:lla.

Kuvio 11. Lainakannan kehitys (€/asukas) 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rauma 10 45 372 290 540 1553 1289

koko maa 2 694 2 835 2 933 2 933 3 052 3 342 3 478
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Velkaantumistahti oli huolestuttava vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2020 valtion koronatuet ja verotulojen kasvu 
paransivat kaupungin rahoitustilannetta. Tilannetta paransi hetkellisesti myös se, ettei kaupungin mittava inves-
tointiohjelma päässyt kunnolla käyntiin vielä vuonna 2020 nettoinvestointien ollessa maltilliset 17,4 M€. Yksistään 
Karin kampus luo kaupungille vuosille 2021-2023 keskimäärin n. 22 M€ vuotuisen rahoitustarpeen. Tämän lisäk-
si investointilistalla on useita muita uudis- ja peruskorjaushankkeita. Hyvinvointialueiden mahdollisesti muodos-
tuessa vuoden 2023 alusta lukien kaupungin taloudellinen kantokyky velan hoitamiseen pienenee veroprosentin 
leikkautuessa 13 prosenttiyksiköllä. Kaupungin mittavaa investointiohjelmaa tulee jatkuvasti arvioida kriittisesti ja 
aikatauluttaa hankkeet tärkeyden sekä rahoitus- ja toteutuskyvyn mukaan.
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4.2 Kaupunkikonserni

Kaupunkikonsernin tuloslaskelman mukainen ylijäämä 
oli 24,7 M€. Kaupunkikonsernin tulokseen vaikuttaa 
voimakkaasti emokaupungin tulos, joka oli 19,6 M€ en-
nen Karin kampukseen tehtyä 15 M€ varausta. Konser-
nin tuloslaskelmassa tätä varausta ei huomioida.

Rauman kaupunkikonsernin taseen kertynyt ylijäämä 
on 157 M€ (4016 €/asukas). Omavaraisuusaste (59,2 
%) parani edelliseen vuoteen verrattuna (56,2 %).

Konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 116,8 M€ 
(2991 €/asukas). Konsernin lainakanta väheni vuoden 
aikana 11,5 M€. Suhteellinen velkaantuneisuus laski 
58,9 %:sta 51,1 %:iin ollen silti yli vanhan kriisikuntakri-
teerin (50 %).

Konsernin 116,8 M€ lainakanta jakaantui seuraavasti: 
satamaliiketoiminta 41,7 M€, asuntoliiketoiminta 34,7 
M€, energialiiketoiminta 13,6 M€, kuntayhtymien toi-
minta 9,5 M€, meriteollisuus 6,3 M€, kiinteistöjen vuok-
raustoiminta 5,9 M€ ja yritysliiketoiminta 5,0 M€.

4.3 Tarkastelu valtion koronatukien  
vaikutuksesta talouteen

Vuosi 2020 vahvisti kuntien taloutta. Kuntien ja kun-
tayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa 
ylijäämäinen. Vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kun-
takokoryhmissä, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan 
juuri lainkaan. Vuonna 2020 Manner-Suomen kunnista 
negatiivisen tuloksen teki vain 27 kuntaa, kun edellise-
nä vuonna tulos oli alijäämäinen 223 kunnassa.

Kuntatalouden vahvistumista selittävät valtion myöntä-
mät kertaluontoiset koronatuet ja kunnallisverojen odo-
tettua parempi kehitys. Vahvan tulokehityksen ohella 
menot kasvoivat maltillisesti, sillä koronatilanteen vuok-
si useat kuntien toiminnot olivat suljettuina kevään ja 
syksyn aikana.

Vuonna 2020 koronatukea maksettiin kunnille val-
tionosuuksina muun muassa asukasluvun ja kunnan 
ikärakenteen perusteella riippumatta siitä, kuinka pal-
jon koronapandemiasta koitui kunnalle kuluja. Huomat-
tava osa koronan negatiivisista talousvaikutuksista tu-
lee vasta vuosina 2021 ja 2022, jolloin valtion tukea ei 
ole enää odotettavissa lähellekään samalla mitalla kuin 
vuonna 2020. Raumallakin vuotta 2020 suurempi koro-
na-aalto ajoittui vuoden 2021 helmi-maaliskuulle. Myös 
testausmäärät ovat vuonna 2021 olleet suurempia kuin 
vuonna 2020. Kuntien koronaan liittyvät menopaineet 
ovat suuret (mm. hoitovelan purku, muut palveluiden li-
säystarpeet, sosiaalisten ongelmien lisääntyminen jne.) 
ja ne tulevat viiveellä. Koronan lisäksi kuntien menopai-
neita lisäävät väestön ikääntyminen ja sosiaali- ja ter-
veysmenojen kasvu. Monissa kunnissa, kuten Raumal-
lakin, rahanmenoa aiheuttavat myös investointitarpeet.

Kuntaliiton tekemän laskelman mukaan Rauma sai 
vuonna 2020 koronatukea valtionosuuksien kautta 10,7 
M€ ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta 3,3 
M€ eli yhteensä 14 M€. Myös sairaanhoitopiirit saivat 
valtiolta tukea ja palauttivat kunnille maksuja. Rauma 
sai kahdessa erässä yhteensä 1,4 M€ palautusta Sata-
kunnan sairaanhoitopiiriltä.

Toimialat ovat tilinpäätöksessä arvioineet koronan vai-
kutuksia käyttötalouteensa. Toimialoille syntyi koronasta 
niin tulonvähennystä ja -lisäystä kuin menovähennystä 
ja -lisäystä. Esimerkiksi sivistystoimialalla on laskettu, 
että koronapandemian vaikutus oli nettona arviolta +0,5 
M€. Sosiaali- ja terveystoimialalla koronan aiheuttamat 
menolisäykset olivat 1,2 M€.

Koko kaupungin tasolla kirjanpitoon kirjattiin vuodelle 
2020 koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia 
yhteensä 1,6 M€. Kustannussäästöjä syntyi mm. si-
jais-, koulutus- ja henkilökuljetuskustannuksista arviolta 
2,6 M€. Tulonmenetyksiä syntyi arviolta 2,0 M€. Kun 
huomioidaan vielä sairaanhoitopiirin palautus, karkean 
arvion mukaan koronan nettovaikutus käyttötalouteen 
oli noin +0,4 M€. Näin ollen kaupungin laskennallinen 
vuosikate ilman koronaa vuonna 2020 olisi ollut 23,1 
M€ (tilinpäätöksessä 37,5 M€) ja tulos 5,2 M€ (tilinpää-
töksessä 19,6 M€).
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5. VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JÄLKISEURANTA

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.5.2020 vuoden 2019 arviointikertomusta ja päätti kehottaa kau-
punginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat.

Kaupunginhallitus lähetti 1.6.2020 arviointikertomuksen valiokunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kul-
lekin omalta osaltaan. Kaupunginhallitus edellytti, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa valio-
kuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin valiokunnan tulee esittää siitä silti oma lausuntonsa. Lausun-
not tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään elokuun 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.9.2020 talousjohtajan laatiman yhteenvedon saaduista lausunnois-
ta ja esitti sitä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteenvedon 28.9.2020.

Alla on esitetty, mihin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty. Toimenpiteiden seurannassa ja arvioinnissa on käy-
tetty annettujen lausuntojen lisäksi tilinpäätöksen 2020 ja talousarvion 2021 tietoja sekä kevään 2021 aikana 
kerättyjä muita lisätietoja.

Arvioinnin liikennevalovärit:
Vihreä = Asia edennyt merkittävästi
Keltainen = Joitain toimenpiteitä, mutta asia kesken
Punainen = Ei toimenpiteitä tai ei tuloksellisia / tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä

Taulukko 6. Vuoden 2019 arviointikertomuksen jälkiseuranta

Arviointikertomus 2019 Toimenpiteet 2020 Arvio

Strategiset painopisteet

Vuosikate heikkeni vuoteen 2018 ja vuoden 
2019 alkuperäiseen talousavioon nähden. 
Vaikka toimintamenojen kasvu oli maltil-
lista, verotulojen pienentyminen heikensi 
vuosikatetta. Menoja ei ole pystytty sopeut-
tamaan riittävästi tulojen pienenemiseen 
nähden.

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

Rauman haasteena on edelleen negatiivi-
nen asukasmäärän kehitys, mikä nakertaa 
myös verotuloja ja heikentää kaupungin 
elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Tuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosent-
tiyksiköllä, 21,0 %:iin, vuodelle 2020 (vaikutus 
noin 7 M€). 

Menojen sopeuttaminen on jatkunut Vahva ja 
vakaa Rauma talousohjelman (VVR) mukaisesti. 
Joitain toimenpiteitä on jouduttu aikataulutta-
maan uudelleen.

Veronkorotus ei toteuttanut 
Rauman Tarinaa, jossa 
linjaus ”väheneviin tuloihin 
sopeudutaan”.

VVR-säästötavoite vuodelle 
2020 oli 4,7 M€, josta toteu-
tui 2,7 M€.
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Konsernipalvelut

Poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen 
käytännöt tulisi saada vielä kattavammiksi 
ja vaikuttavammiksi.

Henkilöstön työhyvinvointi on turvattava 
talousohjelman toimenpiteistä huolimatta. 
Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota.

Syyt hakijoiden määrän vähenemiseen ja 
henkilöstön suureen vaihtuvuuteen on tar-
peen selvittää.

Organisaatiouudistuksen arviointi on syytä 
toteuttaa vuoden 2020 aikana sekä luotta-
mushenkilöorganisaation että viranhaltijaor-
ganisaation osalta. Mahdolliset muutokset 
saatettava voimaan ennen uuden valtuusto-
kauden alkua.

Tavoitteeksi on asetettu poikkihallinnollinen hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osallista-
misen kulttuuri, joka perustuu toimiviin, pysyviin 
rakenteisiin ja laajaan hyvinvoinnin kokonaisku-
vaan. Tarkoituksena on vahvistaa hyvinvointi-
johtamista sekä ottaa käyttöön valtakunnallisesti 
kehitettyjä hyvinvointia edistäviä toimintamalleja, 
kuten päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin 
työkalu.

Otettu käyttöön jokavuotinen TYHY-kysely ja 
TYHY-palaute. Esimiehiä on koulutettu johta-
mis- ja esimiesosaamisen kehittämiseksi. Työn 
vaativuuden arvioinnin (TVA) kautta tehtävän-
kuvaukset ja niissä kirjatut vastuu- ja roolijaot 
ovat selkeyttäneet työn tekemistä. Seuraava 
vaihe on luoda TSA eli työsuorituksen arvioinnin 
kriteeristö ja selkeyttää peruspalkan – ja erillis-
lisäjärjestelmää.

Tavoitteeksi on asetettu vakiinnuttaa loppukes-
kustelut säännölliseksi osaksi palvelussuhteen 
elinkaarella käytäviä työelämäkeskusteluja. 
Myös eläköitymisten yhteydessä käytävät loppu-
keskustelut antavat arvokasta tietoa työnantajan 
veto-, pito- ja työntövoimatekijöistä. Palautteen 
keskitetty kerääminen antaa mahdollisuuden 
kartoittaa irtisanoutumisen syitä nykyistä parem-
min koko organisaatiotasolla.

Organisaatiouudistuksen arviointi toteutettiin 
vuoden 2020 lopulla.

Hyvinvointijohtamisen  
rakenteista ja ohjausryhmän 
kokoonpanosta on päätetty 
keväällä 2021.

TYHY-kyselyn keskiarvio 
kaupunkitasolla oli 3,7  
(asteikko 1-5), kun se vuon-
na 2019 oli 3,8. TYHY-kyse-
lyn perusteella henkilöstön 
työhyvinvointi on pystytty 
kohtuullisesti turvaamaan.

Sairaspoissaolot lisääntyivät 
vuonna 2020.

Edennyt oikeaan suuntaan, 
mutta tavoitetta ei vielä  
täysin saavutettu.

Hakijoiden määrä on nous-
sut vuoteen 2019 nähden 
(10,2 -> 13,8).

Arviointi toteutettiin liian 
myöhään, eikä siihen saatu 
riittävästi vastauksia luotet-
tavan arvioinnin suorittami-
seksi.
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Nuorten päihteiden käytön vähentämiseen 
on löydettävä uusia, vaikuttavampia keinoja 
yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Lääkäreiden huonon saatavuuden taustalla 
olevia syitä tulee analysoida tarkemmin ja 
pohtia uusia keinoja lääkärien saatavuuden 
parantamiseksi.

Ikärakenteen muutos tulee huomioida 
vanhuspalveluiden palvelurakenteessa ja 
resursoinnissa.

Jatkossa Raumalla olevan erikoissairaan-
hoidon vaikuttavuutta palvelujen suorite-
määrien, odotusaikojen ja yksikkökustan-
nusten valossa tulee seurata tarkasti. 

Liikkeenluovutuksen yhteydessä Kiinteistö 
Oy Rauman sairaalan tulevaisuus tulisi 
myös ratkaista.

Kokonaisuudessaan Rauman sosiaali- ja 
terveystoimen tilat tulee saada asianmukai-
seen kuntoon. Rauman alueen sosiaali- ja 
terveyspalveluista tulisi olla selkeä suunni-
telma, millainen on tulevaisuuden palvelu- 
ja kiinteistöverkko.

Ehkäisevän päihdetyön toimielin on perustet-
tu vuoden 2018 lopussa. Rauman haastava 
tilanne päihteiden käytön osalta on tunnistettu 
ja vuoden 2021 talousarvioon on kirjattu, että 
päihdepalveluita vahvistetaan selkeyttämällä 
palvelurakennetta.

Palvelutarpeen kasvuun on varauduttu vuoden 
2021 talousarviossa. 

Mittavilla investoinneillaan sairaanhoitopiiri 
tehostaa toimintaansa ja samalla varmistaa 
palvelutuotannolleen asianmukaiset tilat ja lait-
teet, mikä on keskeinen osa palvelujen laatua. 
Raumalaiset saavat palvelunsa tarpeeseen 
perustuen ja palveluista laskutetaan niiden suo-
riteperusteiset hinnat. Kustannusten seurantaa 
hankaloittaa se, että palvelujen tuottamistapoja 
uudistetaan, hoitomenetelmät kehittyvät ja koro-
na-aika on vaikeuttanut tilannekuvan muodos-
tamista. 

Pääterveysaseman tarveselvitystyö käynnistyi 
tilapalveluiden toimesta maaliskuussa 2020. 
Steniuksen hyvinvointikampukseksi nimetyn 
hankkeen toteutus, kustannukset ja rahoitus- 
malli ratkeavat aikaisintaan, kun Kiinteistö Oy 
Rauman sairaalan omistussuhteet on ratkaistu.

Suunnittelu on poikkihallinnollisena yhteistyönä 
aloitettu.

Rauman huolestuttava  
tilanne kaipaisi nopeampia 
ratkaisuja.

Aiempien toimenpiteiden 
lisäksi tulisi etsiä uusia kei-
noja, esim. etälääkäritoimin-
taa pitää kehittää koronan 
kokemuksia hyödyntäen.

Asia edennyt oikeaan  
suuntaan.

Seurantaa tulee jatkaa mah-
dollisimman tarkasti.

Asia edennyt oikeaan  
suuntaan.

Asia edennyt oikeaan  
suuntaan.

Sivistysvaliokunta

Käytössä olleista tai olevista väistötiloista 
tulisi luopua sen jälkeen, kun muutostilanne 
on ohi, jottei kiinteistömassa kasva ja synny 
päällekkäisiä kustannuksia.

Yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten välil-
lä tulisi jatkossa olla enemmän.

Periaatteena on, että väistötiloista luovutaan 
heti kun oikeat tilat on saatu käyttöön. Kaikki  
nyt käytössä olevat väistötilat on jouduttu ot-
tamaan käyttöön korvaamaan joko varsinaista 
huonokuntoista kiinteistöä tai vastaamaan pal-
velutarpeen kasvuun. Sivistystoimiala toivoo 
saavansa käyttöönsä turvalliset, terveelliset, 
asianmukaiset ja pysyvät tilat.

Seudullista yhteistyötä on lähdetty tiivistämään 
ja valmisteluja asian eteen on tehty.

Periaate on hyvä ja sitä 
tulee noudattaa.

Asia edennyt oikeaan suun-
taan, mutta vielä on yhteis-
työssä kehitettävää.
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Tekninen valiokunta

Toimialan Vahva ja vakaa Rauma -talous-
ohjelman valmistelussa olisi ollut syytä 
mennä syvemmälle toiminnan rakenteisiin.

Mahdolliset puutteet kiinteistöjen palo- ja 
muussa turvallisuudessa tulee priorisoiden 
korjata huomioiden mahdollinen purku.

Katujen korjaus- ja kunnossapitotöiden  
ajoituksessa tulisi huomioida kaupunkilais-
ten ja matkailijoiden liikkuminen ja tapah-
tumiin / sesonkeihin liittyvät liikennevirrat 
ja kaupunkikuva. Väliaikaisen linja-auto-
aseman järjestelyt ovat aiheuttaneet häm-
mennystä kuntalaisissa ja matkailijoissa. 
Jatkossa vastaavien muutosten ja remont-
tien ajoitukseen, viestintään ja opastukseen 
tulee kiinnittää vielä enemmän huomiota.

Saatujen palautteiden analysointiin, asia-
kaspalvelun laatuun ja kuntalaisten tasa-
puoliseen kohteluun tulee panostaa kautta 
linjan rakennusvalvonnasta jätehuoltoon.

Maauimalan toimintaan tulee löytää  
kestävä ratkaisu.

Kaupungin mittavan investointiohjelman 
kriittinen arviointi

Toimiala on edennyt VVR-toimenpiteiden mukai-
sesti ja rakenteellisia muutoksia on tehty koko 
ajan, eikä vain yksittäisten päätösten pohjalta.

Asiaan tullaan kiinnittämään jatkossa erityistä 
huomiota.

Asiaan tullaan kiinnittämään jatkossa erityistä 
huomiota.

Maauimala viimeisteltiin käyttökuntoon kevääl-
lä 2020 ja toiminta siellä käynnistyi kesäkuun 
alussa 2020. Sivistysvaliokunta valitsi 24.3.2021 
uuden yhteistyökumppanin palvelutuotannon 
järjestäjäksi kesäkausille 2021–2023.

Tilapalveluiden osalta suurimmat vuonna 2020 
käynnistyneet investoinnit ovat Karin Kampus 
68,5 milj.€, Kaunisjärven hyvinvointikeskus 
13,5 milj.€ ja uusi paloasema 8,6 milj.€. Nämä 
hankkeet on kaikki toteutettava vuosien 2021, 
2022 ja Kampuksen osalta myös 2023 aikana 
valmiiksi.

Käynnistyvien suurten hankkeiden lisäksi kau-
pungin ydintoiminnan järjestämisen kannalta 
kriittisiä tulevaisuuden hankkeita ovat Steniuk-
sen hyvinvointikampus, Nanu-Järvelän koulu ja 
Uotilan koulukeskus. Nämä kolme hanketta  
tulisi käynnistää lähivuosina, jolloin ne olisivat 
valmiita aikaisintaan vuonna 2025.

Toimialan VVR-toimenpitei-
den säästö ylitti alkup. arvi-
on 200 000 eurolla. Suunta 
on oikea.

Asia edennyt oikeaan  
suuntaan.

Asia edennyt oikeaan  
suuntaan.

Asiaan löydetty ratkaisu 
tuleville vuosille.

Kaupungin mittavan inves-
tointiohjelman ja nykyisen 
kiinteistömassan kriittistä 
arviointia tulee jatkaa.
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6. RAUMAN TARINAN TOTEUTUMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 Rauman Tarinan kakkososan antamaan suuntaviivat Rauman kehittämi-
selle ja kaupungin toiminnalle seuraavalla nelivuotiskaudella.

Koska kyseessä on valtuustokauden viimeinen arviointikertomus, arvioi tarkastuslautakunta myös strategian eli 
Rauman Tarinan toteutumista kokonaisuutena.

Rauman Tarinan arvioimista vaikeuttaa, ettei siinä määritellyille linjauksille ja kärjille ole selkeitä mittareita. Seuraa-
van strategian laadinnassa tulisikin määritellä tarkemmat mittarit toteutumisen seurantaan.

Seuraavassa strategian toteutumista on arvioitu valtuustokauden keskeisten tapahtumien kautta ja muutamin esi-
merkein (”plussat ja miinukset”). Arvioinnissa on tilinpäätös- ym. tietojen lisäksi hyödynnetty valtuutetuille ja vara-
valtuutetuille tehtyä kyselytutkimusta valtuustokauden onnistumisesta (vastausprosentti 57).

Linjaus: Kärjet:

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
o Palvelut toimivat ja arki on helppoa. Huoleh-

dimme kestävästi ympäristön terveellisyydes-
tä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

o Toimivat palvelut, helppo arki
o Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
o Syrjäytymisen ehkäiseminen
o Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdolli-

suudet
o Energiatehokkuuden parantaminen
o Ympäristön siisteys

Toteutumisen arviointi:

+ Kaupunki on elävöitynyt ja kaupunkikuva kohentunut (esim. Syväraumanlahti, maauimala ja  
kesäteatteri)

+ Toteutetuilla ja päätetyillä uudisinvestoinneilla on saatu kiinteistökantaa tervehdytettyä ja palvelu- 
verkkoa kehitettyä (mm. Pohjoiskehän koulu, Papinpellon päiväkoti, Pikkunorssi, Kaunisjärven  
hyvinvointikeskus ja Karin kampus)

+ Uudet puistot, penkkiohjelma
+ Korjausvelan hoito on edennyt hyvin, kiinteistöjen PTS:t ja salkutus pohjana
+ Profiloiduttu ja saavutettu tuloksia HINKU-kuntana
+ Tonttitilanne on kaavoituksen myötä parantunut
+ Kaavoitustyössä onnistuttu
+ Sivistyksen onnistunut integraatio organisaatiouudistuksen myötä, palvelujen saumattomuus  

mm. perusopetuksen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen osalta
+ Yleisten alueiden puhtaus ja siisteys parantunut
+ Koronapandemian aiheuttamaan poikkeustilaan on pystytty sopeutumaan hyvin

- Väistötiloihin siirtymiset
- Tiettyjä kiinteistöjä ei ole hoidettu kunnolla, mikä on johtanut niiden purkamiseen
- Kouluverkon linjaus on edelleen kesken; kokonaisuus etenee, mutta hitaasti
- Päihdepalvelujen organisointi
- Syrjäytymiskehitys
- Organisaatiouudistuksen arvioinnin toteutus liian myöhään
- Joidenkin toimialojen valiokunnat liian laajoja luottamushenkilöiden hyvin hallittavaksi
- Vesitorninmäki on päästetty rapistumaan
- Alueiden tasavertaista tonttitarjontaa ei ole riittävästi huomioitu
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Linjaus: Kärjet:

Vireän elinkeinoelämän Rauma
o Vahvan talouden perusta on vireä elinkeino-

elämä ja korkea työllisyysaste, jolla turvaam-
me kaupungin elinvoimaisuuden ja kaupunki-
laisten palvelut.

o Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin
o Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi
o Kilpailukykyinen verotus
o Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö
o Etätyömahdollisuuksien parantaminen

Toteutumisen arviointi:

+ Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannettu (mm. Lakarin (tiehankkeet ym.), telakka-alueen ja 
Sataman kehittäminen)

+ Alueelle sijoittuneet yritysinvestoinnit, mm. sahahanke
+ Edunvalvonta on ollut tehokasta (mm. Pikkunorssi)
+ Koulutustarjontaa turvattu (mm. DI-professuuri, Satakunnan korkeakouluverkosto)
+ Etätyökeskukset ja etätyöpalveluseteli

- Veroprosentin nosto 21 %:iin vuoden 2020 alusta

Linjaus: Kärjet:

Hyvien yhteyksien Rauma
o Kaupungin fyysiset ja digitaaliset yhteydet 

sekä toiminnalliset ja sosiaaliset verkostot ovat 
kattavat. Kaupungissa on helppo liikkua.

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

Toteutumisen arviointi:

+ Edunvalvontasuunnitelma laadittu (kärkiteemat: Rauman etujen varmistaminen sote- ja maakunta- 
uudistuksessa, VT 8:n parantaminen, toisen asteen ja korkeakoulutasoisten koulutus- 
mahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen Raumalla, henkilöliikenteen kehittäminen ja  
osaavan työvoiman saaminen)

+ Kuntalaisia on osallistettu monin uusin keinoin (mm. innovaatiokilpailut)
+ Uusia sähköisiä palveluja ja toimintoja on otettu käyttöön myös koronan myötä
+ Kaupunkipyörät

- Joukkoliikenne, paikallisliikenne ja yhteydet Raumalle vaativat edelleen kehittämistä
- Kutsutaksi- ja palveluliikennöintiä kehitettävä
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Linjaus: Kärjet:

Houkutteleva Rauma
o Vahva tarina, uudet ideat ja houkuttelevat 

tapahtumat – ”Kokoaan suurempi Rauma”

o Raumasta tapahtumakaupunki
o Merellisyys näkyväksi
o Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen
o Rauman imagon kehittäminen
o Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin  

luominen
o Uusien ideoiden rohkea toteuttaminen

Toteutumisen arviointi:

+ Rauman imago parantunut 
+ Merellistä imagoa on vahvistettu mm. hakemalla Tall Ships Races 2024 -kohdekaupungiksi
+ 5. sija heinäkuussa 2020 toteutetussa Suomen paras kesäkaupunki -äänestyksessä
+ Vuoden 2021 joulukaupunki -tapahtuman valmistelu

- Positiivista Rauma -henkeä pitäisi edelleen tukea ja kehittää ja saada kaupunkilaiset puhumaan  
hyvää kaupungistaan.

- Rohkeutta uusien ideoiden toteuttamiseen tulisi edelleen vahvistaa
- Rauman yhteistyötä seutu- ja naapurikuntien kanssa tiivistettävä

Resurssi:

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.

Toteutumisen arviointi:

+ Toimintamenojen kasvu on pysynyt maltillisena vuosina 2019 ja 2020.
+ Uusia toimintamalleja on kehitetty digitalisaatiota hyödyntäen

- Tulorahoitus ei ole ollut riittävää vuosina 2018 ja 2019 eli vuosikatteella ei pystytty kattamaan poistoja.
- VVR-talousohjelma ei kaikilta osin täyttänyt sille asetettuja tavoitteita eikä siinä ollut viittauksia  

Rauman Tarinaan.
- Osa VVR -toimenpiteistä on jouduttu uudelleen aikatauluttamaan, jolloin ohjelman toimeenpano  

on viivästynyt.
- Isot investoinnit tulevat rasittamaan taloutta pitkään; investointien jaksotus ja rahoittaminen  

vaativat parempaa kokonaissuunnittelua
- Velkaantuminen liian nopeaan tahtiin
- Veroprosentin nosto 21 %:iin vuoden 2020 alusta

Resurssi:

Osaava henkilöstö
• Osaava henkilöstö on Rauman kaupungin tärkein voimavara. Henkilöstöä tuetaan kehittämään edelleen  
  osaamistaan.
• Kaupungin henkilöstö ikääntyy ja eläköityy, mihin varaudutaan organisaatiotasolla.

Toteutumisen arviointi:

+ Henkilöstöohjelmaa on toteutettu suunnitelmallisesti ja kattavasti, mm. yhtenäistetty palkka- ja  
palkitsemisjärjestelmiä laatimalla Työn vaativuuden arviointi- (TVA) ja työsuorituksen arviointi- (TSA) 
järjestelmät.

+ Korona on tuonut esiin henkilöstön kyvyn joustavuuteen ja toimintojen uudelleen järjestämiseen

- Henkilöstön vaihtuvuus on kasvanut, varsinkin johtavissa viranhaltijoissa on ollut paljon vaihtuvuutta.
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7. YHTEENVETO

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Se haastoi kaupunkia nopeaan reagointiin, resurssien 
joustavaan käyttöön ja palvelujen järjestämiseen vaihtoehtoisilla tavoilla. Taloudellisessa mielessä vuosi tarjosi 
kaupungille hengähdystauon valtion koronatukien muodossa. Jatkossa väestörakenteen muutos, talouden kehitys 
ja mahdollinen hyvinvointialueiden muodostuminen edellyttävät palvelujen tuotantotapojen ja rakenteiden jatku-
vaa arvioimista. Toimintaa ja investointeja on sopeutettava talouden kantokyvyn mukaan.

Kaupungin tulee myös aktiivisesti ja ennakoivasti pyrkiä vaikuttamaan tulevaisuuden kehityskulkuihin niin kunta-
laisten hyvinvoinnin kuin elinvoimankin näkökulmasta. Rauman on jatkossa entistä enemmän hyödynnettävä vah-
vuuksiaan, kuten merellisyyttä, ympäröivää luontoa, lyhyitä etäisyyksiä, hyviä harrastusmahdollisuuksia, vahvoja 
perinteitä, kansainvälisyyttä ja rikasta kulttuurielämää. Profiloituminen sopivankokoisena ”15 minuutin kaupunki-
na” yhdistettynä monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin voisi olla kaupungille kilpailuvaltti.

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

+ Kaupunki on toistaiseksi selvinnyt hyvin koronapandemiasta, niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin
+ Toimintamenojen kasvu pysyi hillittynä (+0,2%)
+ Alueelle on saatu edelleen yritysinvestointeja
+ Rauman imago on kehittynyt positiivisesti
+ Sosiaali- ja terveystoimen hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet pääosin hyvin
+ Kaupunkilaisten liikuttamiseen on panostettu, niin infra kuin palveluketjut ovat kunnossa
+ Kiinteistöjen kuntoluokitukset ja salkutukset tehty, huonokuntoisista kiinteistöistä ollaan luovuttu tai 

luopumassa ja kunnossapitotoimenpiteet keskitetty säilytettäviin rakennuksiin
+ Uudisrakentamisohjelma on lähtenyt reippaasti liikkeelle
+ Kaupunki on sitoutunut ja saavuttanut tuloksia HINKU-hankkeessa
+ Asukastyytyväisyyden mittauksissa saatu hyviä tuloksia (mm. varhaiskasvatus ja yhdyskuntatekniset 

palvelut)
+ Etätyöskentelyn laajentuminen

- Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman tavoitteita ei kaikilta osin ole saavutettu
- Negatiivinen asukasmäärän kehitys
- Työttömyysasteen kehitys
- Nuorten pahoinvoinnin ja päihteidenkäytön lisääntyminen
- Koronan seurauksena syntynyt hoitovelka
- Henkilöstön suuri vaihtuvuus
- Organisaatiouudistuksen arviointi toteutettiin liian myöhäisessä vaiheessa valtuustokautta

Niin vuonna 2020 kuin koko valtuustokaudellakin on edetty monilla osa-alueilla Rauman Tarinan viitoittamaan 
suuntaan. Toimintaympäristön muutokset ovat luoneet myös uusia ja ennakoimattomia haasteita. Strategian tu-
lisikin olla toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja ketterästi mukautuva. Lisäksi seuraavan strategian laa-
dinnassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota realistisuuteen, selkeyteen, yksiselitteisyyteen, päällekkäisyyksien 
välttämiseen ja mitattavuuteen.

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