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Johdanto 
 
Rauman kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hyväksymässä Rauman kaupungin strategia 2020 -asiakirjassa 
kaupungin kehittymistä tarkastellaan neljän eri kehittämisnäkökulman kautta, joihin jokaiseen laaditaan yksi 
tätä näkökulmaa toteuttava strategia, joka hyväksytään valtuustossa. Palvelustrategia on prosessit ja raken-
teet -kehittämisnäkökulman kannalta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi menevä asiakirja.  
 
Kunnat ovat palvelujen järjestämisen suhteen isojen haasteiden edessä. Julkisen talouden kestävyysvaje on 
keskeinen kysymys alkaneella vuosikymmenellä. Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita. Kuntien 
henkilöstöön liittyvä suuri haaste on jo menossa oleva runsas eläköityminen. Kuntien palvelutuotannon edel-
lytyksiin vaikuttavat lisäksi talouden yleinen kehitys, työllisyystilanteen kehitys sekä eri lainsäädännöt. Myös 
uuden teknologian käyttöönotto vaikuttaa kuntien palvelurakenteeseen tulevaisuudessa. 
 
Palvelustrategian avulla pyritään koordinoidusti valtuustotasolla sekä ohjaamaan hallintokuntia että viestit-
tämään eri toimijoille, miten Rauman kaupunki järjestää asukkailleen lähivuosien aikana kaupungin palvelut. 
Rauman palvelustrategia on laadittu Rauman tarpeisiin huomioiden muut kaupunkitason strategiat. Strategi-
assa on selvitetty nykyinen palvelutuotanto, organisaatio ja palvelutuotantotapa sekä henkilöstön eläköitymi-
nen. Strategiassa on arvioitu Rauman kaupungille mahdollisia vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja ja kehit-
tämisalueita sekä esitetty kaikkien näiden perusteella kunkin hallintokunnan osalta jatkossa tehtävät, palve-
lutuotantoon liittyvät selvitykset. Kukin hallintokunta tekee ko. selvityksiä ja näiden perusteella tehdään aika-
naan tarvittavia päätöksiä. Palvelustrategian toteutumista käsitellään vuosittain kaupunginvaltuustossa. 
 
Palvelustrategia on Rauman osalta ensimmäinen ja sen laadinta on ollut varsin pitkä prosessi. Kuten usein, 
itse prosessi on jo antanut paljon uusia ajatuksia ja tiivistänyt eri hallintokuntien keskinäistä keskustelua. 
Strategialaadinnan aikana on tehty useita organisaatiomuutoksia ja kuntaliitoksiakin. Palvelutuotannon selvit-
täminen on antanut eväitä myös näihin muutoksiin. Koska myös kunta-alalla toimintaympäristö muuttuu yhä 
nopeammalla vauhdilla, hallintokunnilla oltava kyky reagoida em. muutoksiin. Tämä saattaa edellyttää myös 
sellaisten palvelutuotantotapojen arviointia, joita ei tässä palvelustrategiassa ole esitetty erikseen selvitettä-
viksi.  
 
Rauman kaupunki järjestää tällä hetkellä kaupunkilaisille tasokkaita palveluita kohtuullisin kustannuksin käyt-
täen monipuolisia palvelutuotantotapoja. Rauman kaupunki on myös ollut monessa palvelutuotantoon liitty-
vässä kehittämistyössä edelläkävijä. Siksi edellytykset vastata tulevaisuuden haasteisiin palvelutuotantoa 
kehittämällä ovat Raumalla erinomaiset. Palvelustrategia on yksi työkalu tässä tehtävässä. 
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1. Palvelustrategian lähtökohdat 
 

1.1 Kuntien toimintaympäristöön ja resursseihin liittyvät haasteet 
 
Kunnat ovat palvelujen järjestämisen suhteen isojen haasteiden edessä. Julkisen talouden kestävyysvaje on 
keskeinen kysymys alkaneella vuosikymmenellä. Väestön ikääntymisen aiheuttamien menopaineiden ja 
veropohjan kaventumisen seurauksena julkisen talouden kestävyyden turvaaminen on aiempaa suurempi 
haaste. Kuntien henkilöstöön liittyviä suuria haasteita on lähivuosina tapahtuva runsas eläköityminen. Kunti-
en palvelutuotannon edellytyksiin vaikuttavat lisäksi talouden yleinen kehitys, työllisyystilanteen kehitys, kan-
sallinen lainsäädäntö, EU-lainsäädäntö ja direktiivit. Myös uuden teknologian käyttöönotto vaikuttaa kuntien 
palvelurakenteeseen tulevaisuudessa. 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella (laki voimassa vuoden 2012 loppuun) pyritään luomaan edellytykset 
kuntapalvelujen järjestämiselle. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää 
palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkis-
taa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja 
tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on 
siten parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien 
palvelujen ohjauksen kehittämiselle. 
 
 

1.1.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeiden monipuolistuminen 
 
Väestön ikärakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen siten, että vanhusväestön osuus kasvaa, kun taas 
lasten määrä vähenee. Tällä on suora vaikutus eri palveluiden tarpeeseen ja kysyntään. Vanhusväestön 
määrän kasvu lisää terveys- ja hoivapalveluiden kysyntää. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan 
nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. 
Työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 
2040 ja 56 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten määrä alkaa vähentyä vuonna 2010, jolloin soti-
en jälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkeikään. Eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien 
määrä lähes kaksinkertaistuu nykyisestä 905 000:sta 1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä.  
 
Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee nopeasti lähitule-
vaisuudessa. Väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2008 lopussa 50,3. Ennusteen mukaan vuonna 2016 
huoltosuhde olisi 60,4 ja nousisi 70,5:een vuoteen 2026 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde 
olisi 79,1. 
 
Kuntien palvelujen kysynnän muutokset aiheutuvat paitsi väestön ikärakenteen muutoksesta myös monipuo-
listuneista palvelutarpeista. Elintason kohotessa hyvinvointipalveluja halutaan lisää kaikissa ikäryhmissä. 
Erityisesti terveydenhuollossa teknologian kehitys luo uusia hoitomenetelmiä, laitteita ja lääkkeitä, joilla ih-
misten terveyttä pystytään edistämään ja elinikää pidentämään. 
 
Talouden näkökulmasta katsottuna väestörakenteen muutos tuo haasteita palvelujen rahoitukselle väestölli-
sen huoltosuhteen muuttuessa. Henkilöstönäkökulmasta tarkasteltuna työikäisten osuuden laskeminen tar-
koittaa kovenevaa kilpailua osaavasta työvoimasta. 
 
 

1.1.2 Kuntatalous 
 
Toimintamenojen nopea kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa ovat johtaneet kuntien vuosi-
katteiden tuntuvaan alenemiseen ja lainakannan voimakkaaseen kasvuun. Kuntien talousarvioiden mukaan 
kehitys jatkuu samansuuntaisena. Väestörakenteen muutoksen seurauksena veropohja tulee kapenemaan 
entisestään. 
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Henkilöstöön liittyvät kustannukset muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan kunnan talouden menoista. 
Suorat henkilöstökustannukset ovat noin 50 % kuntien menoista. Vuonna 2011 kunta-alan palkkasumman 
arvioidaan kasvavan 2,5 %. 
 

1.1.3 Henkilöstö 
 
Vakinaisen henkilöstön määrällä (31.12.2010) mitattuna suurin hallintokunta on vuoden 2011 alusta yhdisty-
nyt sosiaali- ja terveystoimi, jossa työskentelee 35,1 % vakinaisista työntekijöistä. Toiseksi suurin on kasva-
tus- ja opetustoimi 31,2 %:n osuudella. Sitten tulevat tekninen virasto (17,0 %) ja keskusvirasto (9,6 %). 
 
Rauman kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea. Henkilöstön suurimman ikäryhmän muodostaa 55–59 -
vuotiaat. Toiseksi suurin ikäryhmä on 50–54 -vuotiaat ja kolmanneksi suurin 45–49 -vuotiaat. Koko henkilös-
töstä (yht. 2 878) alle 30 -vuotiaita on 9,7 %. Koko henkilöstön keski-ikä on Rauman kaupungilla melko kor-
kea 49,0 vuotta. Luvut ovat koko kuntasektoriin verrattuna selvästi korkeammat. Kuntasektorin keski-ikä on 
45,5 vuotta (2009). 
 
Korkea henkilöstön keski-ikä tarkoittaa lähivuosien runsasta eläköitymistä. Rauman kaupungin eläköityminen 
on koko kunta-alaan verrattuna huomattavasti suurempaa. Suurimmat prosentuaaliset eläköitymiset tapah-
tuvat aivan lähivuosina huipun ajoittuessa vuoteen 2014. Noin kolmannes kaupungin nykyisestä henkilöstös-
tä jää laskennallisen eläkeiän perusteella eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä. Ammattiryhmistä siivoojia, 
sairaala- ja hoitoapulaisia, ruokapalvelutyöntekijöitä sekä opettajia jää lukumääräisesti eniten eläkkeelle. 
Työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärässä näyttää tapahtuvan lähivuosina lisäystä aivan viime vuosiin verrat-
tuna. Keskimääräinen eläköitymisikä on kaupungilla suhteellisen korkea eli 62 vuotta. 
 

 
 
Kuva 1. Rauman kaupungin ennustettu eläkepoistuma vs. koko kunta-alan eläkepoistuma. 
 
Henkilöstön eläköityminen asettaa haasteita henkilöstösuunnittelulle. On osattava riittävän ajoissa arvioida 
poistuva osaaminen sekä reagoida siihen mm. toimintoja kehittämällä. On osattava tunnistaa se tulevaisuu-
den kriittinen osaaminen, johon on vastattava rekrytoinneilla. Toimintaprosessien tunteminen on perusedelly-
tys toimintojen kehittämiselle sekä tarkoituksenmukaiselle henkilöstövoimavarojen kohdentamiselle. Lisäksi 
osaamistarpeiden tunnistamista onkin tulevaisuudessa entisestään kehitettävä. 
 
Lähivuosien runsas eläköityminen asettaa haasteita paitsi uuden työvoiman saatavuuteen myös nykyisen 
henkilöstön työssä jaksamiseen ja sitä kautta työurien pidentymiseen. 
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1.2 Rauman kaupungin palvelustrategian toteutus 
 

1.2.1 Palvelustrategiaa määrittävät strategiat ja linjaukset 
 
Edellä kuvatut sekä valtakunnalliset että kaupungin omaan toimintaympäristöön liittyvät haasteet edellyttä-
vät, että kaupungin toimintatapoja, sekä palvelujen tuottamisessa että järjestämisessä, kehitetään jatkuvasti. 
Tasapainoisen ja hallitun palvelutuotannon saavuttaminen edellyttää oman palvelutuotannon suorituskyvyn 
nostamista ja vaihtoehtoisten tuotantotapojen arvioimista ja hyödyntämistä.  
 
Rauman kaupunginvaltuuston 29.6.2009 hyväksymässä Rauman kaupungin strategia 2020 -asiakirjassa 
kaupungin kehittymistä tarkastellaan neljän eri kehittämisnäkökulman (yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus; 
prosessit ja rakenteet; henkilöstö; taloudelliset resurssit) kautta. Kaupunginvaltuuston 29.6.2009 päätöksen 
mukaisesti kuhunkin kehittämisnäkökulmaan hyväksytään yksi tuota näkökulmaa erityisesti toteuttava stra-
tegia valtuuston toimesta. Palvelustrategia on prosessit ja rakenteet -kehittämisnäkökulman kannalta kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi menevä tuon kehittämisnäkökulman haasteet ja tavoitteet määrittelevä 
asiakirja. 
 
Rauman kaupungin päästrategiassa sekä henkilöstöstrategiassa määritetään palvelurakenteen osalta ne 
yleiset tavoitteet ja tekijät, joilla palvelutoimintojen arviointia ja kehittämistä toteutetaan. Kaupungin strategi-
an kehittämisnäkökulman ”Prosessit ja Rakenteet” tavoitteena on ”Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palve-
lujen tuottamis- ja järjestämistavat”. Kehittämisnäkökulmaan liittyviä menestystekijöitä ovat 

- toimintamallien ja palvelurakenteiden kehittäminen 
- sisäisten toimintatapojen kehittäminen 
- tietojärjestelmien käytön tehostaminen palvelutuotannossa 

 
Laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia palveluja toteuttamaan tarvitaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. 
Kaupungin strategisena tavoitteena on ”Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö”. Henkilöstöstrategi-
aan kirjattuna tahtotilana tuodaan esiin Rauman kaupungin tunnettavuus hyvänä työnantaja- ja henkilöstöpo-
litiikkaa toteuttavana organisaationa, jonka henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Hen-
kilöstöön liittyviä menestystekijöitä ovat 

- työyhteisötaitojen kehittäminen 
- henkilöstöresurssien määrittäminen palveluprosesseja vastaavaksi 
- osaavan henkilöstön turvaaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen 
- kannustavien palkitsemisjärjestelmien rakentaminen 

 
Lisäksi palvelujen järjestämistä on linjattu myös toimialoittain tehdyissä toiminta- ja kehittämisohjelmissa. 
Kaupunki on mukana useissa kaupunki-/seutu-/maakunta- ja valtakunnantason hankkeissa, joissa etsitään 
palvelujen vaihtoehtoisia järjestämistapoja osana palvelujen kehittämistä. Henkilöstön asemasta tilanteessa, 
jossa kaupunki siirtyy palvelun tuottajasta palvelun järjestäjäksi, on kaupunginhallitus (20.3.2006) antanut 
palveluiden ulkoistamiseen liittyvät ohjeet (liite 2). 
 
Edellä mainituista johdettuna palvelustrategian laadinnan yhteydessä on määritelty palvelujen järjestämisen 
keskeiset linjaukset (liite 3).  
 
Palvelustrategiaa on työstänyt kaupunginjohtajan asettama työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet kaupungin 
johto, hallintokuntien edustajat sekä henkilöstön edustajat. Työryhmän tehtävänä on ollut kuvata kaupungin 
nykyinen palvelutuotanto ja sitä tuottava henkilöstö, sekä arvioida palvelutuotannossa mahdollisesti tapahtu-
vien muutosten vaikutus henkilöstömäärään ja kokonaiskustannuksiin. Edelleen työryhmän tehtävänä on 
ollut arvioida mahdollisia vaihtoehtoisia palvelutuotannon tuottamis- ja järjestämistapoja. 
 
Työryhmän toimintaa on ohjannut ensisijassa kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta 
koostuva konsernijaosto. Hallintokuntakohtaisessa työskentelyssä työryhmä on toiminut yhdessä ao. hallin-
tokunnan johtoryhmän kanssa.  
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1.2.2 Palvelustrategian rakenne 
 
Palvelustrategia on laadittu hallintokuntakohtaisesti siten, että jokaisesta hallintokunnasta on kuvattu 

- toimintaympäristö 
- palvelutuotannon nykytila 
- arvio palvelutuotannon tulevaisuudesta sisältäen palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liit-

tyvät selvitykset. 
 
Lisäksi hallintokunnat ovat esittäneet palvelutuotantonsa taulukkomuodossa (liite 1), jossa palvelut on jaotel-
tu ydinpalveluihin ja niihin liittyviin osapalveluihin. Taulukko koostuu seuraavista osista:  
 
Nykyisen palvelutuotannon kuvaus 
 

- Kuvataan miten palvelu on tällä hetkellä toteutettu (I=itse, Y=yhteistyössä ja U=ulkoa) 
- Henkilöstön lukumäärällä (hlö.lkm.) tarkoitetaan kaupungin omaa henkilöstöä 
- Volyymia määritettäessä tarkoitetaan toiminnan kokonaiskustannuksia talousarvion 2010 mukaisesti 

 
Hallintokuntien arvio tulevaisuuden kehityssuunnasta 2010-luvulla 
 

- Palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten vaikutusten arviointi (+ = kasvaa, - = vähenee, 0 = ei vai-
kutusta). Mahdolliset muutokset voivat aiheutua esim. lainsäädännön muuttuvista edellytyksistä, palve-
lutarpeen, asiakasmäärän ja taloudellisten resurssien muutoksista sekä teknologian hyödyntämismah-
dollisuuksista ja käyttöönotosta että palveluprosessin kehittämisestä. 

 
- Arvio mahdollisuuksista järjestää palvelu vaihtoehtoisilla toteuttamistavoilla (K = kyllä, E = ei) tarkoite-

taan sitä, onko olemassa realistisia tapoja järjestää palvelu tulevaisuudessa nykyisestä palvelutuo-
tannon toteuttamistavasta poiketen. 

 
- Laskennallisen eläkeiän v. 2015 loppuun mennessä saavuttavilla henkilöillä tarkoitetaan kaupungin 

omaa henkilöstöä. 
 
Palvelustrategian arvio-osuudessa hallintokunnat nostavat esiin palvelutuotantotaulukon pohjalta ja tulevai-
suuden haasteiden lisäksi ne kriittiset palvelutoiminnot, joiden prosessityöskentelyyn, toimintatapojen arvi-
ointiin ja kehittämiseen sekä henkilöstösuunnitteluun on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota. Arvio-
osuudessa on lisäksi määritelty hallintokunnan palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset. 
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2. Hallintokuntakohtaiset toiminnan ja palvelutuotannon kuvaukset 

2.1 Keskusvirasto 

2.1.1 Toimintaympäristön kuvaus 
 
Keskusvirasto koostuu kolmesta tulosalueesta, joita ovat hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talous- ja strate-
giapalvelut sekä ruokapalvelu, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Keskusviraston toimintakulut ilman 
ruokapalvelua vuoden 2011 budjetissa ovat 8,5 milj. euroa. Ruokapalvelun toimintakulut v. 2011 ovat 8,6 
milj. euroa. 
 
Keskusviraston vakinainen henkilöstömäärä on 205 (31.12.2010), joka jakautuu seuraavasti: 

- hallinto- ja henkilöstöpalvelut 40   henkilöä 
- talous- ja strategiapalvelut 40   henkilöä 
- ruokapalvelu  125 henkilöä 

 
Kaupungin vuoden 2010 henkilöstötilinpäätöksen mukaan keskusviraston henkilöstöstä naisten osuus oli 
88,3 % ja miesten osuus vain 11,7 %. Keskusviraston henkilöstön keski-ikä oli v. 2010 51,7 vuotta, kun koko 
kaupungin vakinaisten työntekijöiden keski-ikä oli 49,0 vuotta. Keskusviraston henkilöstöstä suurin osa on yli 
50 -vuotiaita (61,5 %), alle 40-vuotiaiden työntekijöiden osuus henkilöstöstä on 11,2 %. 
 
Keskusviraston henkilöstöstä (ilman ruokapalvelua) laskennallisen eläkeiän vuosina 2010–2015 saavuttaa 
31,5 %. Ruokapalveluhenkilöstön osalta vastaava osuus on 31,7 %. 
 

2.1.2 Palvelutuotannon nykytila 
 
Keskusviraston tuottamat palvelut ovat perusluonteeltaan johto- ja ohjaustyyppisiä, jotka ovat viraston oman 
toiminnan kannalta tarkasteltuna sen ydinpalveluita, mutta taas toisaalta hallintokuntien ja päätöksenteko-
organisaation tukipalveluita. Peruslähtökohtana on, että palveluiden johto-, ohjaus- ja seurantavastuu on 
aina palvelun järjestäjällä itsellään, jolloin niiden tuottamistapa on nyt ja tulevaisuudessa kunnan oma perus-
organisaatio. Tällaisia palvelukokonaisuuksia ovat mm.: 

- kaupunkikonsernin strateginen suunnittelu 
- talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä viestinnän ja hankintojen strateginen suunnittelu, johtaminen 

ja valvonta 
- valmistelu-, päätöksenteko- ja sihteeritehtävät sekä asiakirjahallinto 
- oikeudelliset neuvontapalvelut, vaalien organisoiminen. 

 
Tällä hetkellä suurin osa keskusviraston palveluista tuotetaan itse omassa organisaatiossa, mutta jonkin 
verran käytetään asiantuntija- ja ostopalveluita.  
 
Kokonaan tai lähes kokonaan ostopalveluna kolmannelta sektorilta, yksityiseltä tai julkiselta palvelu-
tuottajalta hankittavia palveluita ovat: 

- työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät palvelut, henkilöstökoulutus 
- kopiolaitospalvelut 
- esityslistojen jakelupalvelut 
- ruokapalvelun logistiikkapalvelut 
- turvallisuuspalvelut 
- talous- ja velkaneuvontapalvelut 
- viestinnän esitteiden suunnittelu, painatus ja jakelu 
- henkilöstö- ja palkanlaskennan ohjelmisto- ja käyttöpalvelut 
- vakuutuspalvelut 
- uusyritysneuvontapalvelut. 

 
Jonkin verran yksityisiltä tai julkisilta palvelutuottajilta hankitaan: 

- strategiseen suunnitteluun liittyviä tilastopalveluita tai muita asiantuntijapalveluita 
- tietohallinnon tietoliikennepalveluita 
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- juridisia palveluita 
- rekrytointipalveluita 
- viestintään, markkinointiin sekä graafiseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä palveluita  
- puhelinpalveluita. 

 

2.1.3 Arvio palvelutuotannon tulevaisuudesta 
 
Keskusviraston tulevaisuuden palvelutoiminnan kannalta merkittävimmät haasteet liittyvät henkilöstön ikään-
tymiseen ja eläköitymiseen ja tätä kautta osaamisen turvaamiseen. Toinen merkittävä haaste liittyy uusien 
sähköisten toimintamallien ja teknologioiden käyttöönottoon ja kokonaistehokkuuden parantamiseen.  Palve-
lutuotantoa analysoivan taulukon ja em. haasteiden perusteella merkittäviä kehittämistoimenpiteitä kohden-
tuu tulevaisuudessa seuraaviin palvelukokonaisuuksiin:  

- talouspalvelut 
- tietohallintopalvelut 
- henkilöstöpalvelut 
- ruokapalvelu 
- sisäiset tukipalvelut. 

 
Talouspalveluiden tulevaisuuden tehtäväkentässä korostuu ennakoivan tiedon tuottaminen, talouden nopea 
raportointi ja muutoksiin reagointi sekä kustannustehokkuuden hallintaan liittyvät tehtävät. Perinteisten, ru-
tiiniluonteisten taloustehtävien hoitaminen keskittynee yhä suurempiin kokonaisuuksiin ja isojen volyymimää-
rien hallintaan, jolla pyritään ensisijaisesti toiminnan tehostamiseen. Sähköiset toimintamallit mahdollistavat 
paikasta riippumattomat palvelun. Tästä esimerkkinä on mm. SITRA:n käynnistämä valtakunnallinen talous-
hallinnon palvelukeskushanke. Rauma on mukana tässä kehittämistyössä Taloustuki kuntapalvelut Oy:n 
kautta, jossa se on osakkaana ja jolta se ostaa tällä hetkellä talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto- ja 
neuvontapalveluita. MediRauma -hankkeen ja mahdollisen sote-yhteistyön laajenemisen myötä volyymit ja 
yhteistyön tekemisen tarpeet talous- ja palkkahallinnon osalta kasvavat merkittävästi. Edellä esitetyn kehitys-
trendin vaikutukset on otettava huomioon ja selvitettävä eri palvelutuotannon vaihtoehtoiset järjestämistavat 
pohdittaessa tulevaisuuden investointeja ja henkilöstöresursointitarvetta. 
 
Tietohallintopalveluiden osalta keskeinen haaste liittyy tietojärjestelmiin, joiden tulisi olla mahdollisimman 
yhteensopivia eri toimijoiden ja eri ohjelmistokokonaisuuksien kesken. Tietojärjestelmien hankinnat ovat 
laajoja ja mittavia projekteja. Kustannustehokkuus ja toimintavarmuus saavutetaan usein vain toimiessa 
isommassa yhteistyökokonaisuudessa. Yksin toimittaessa riittävän merkittävyyden saavuttaminen järjestel-
mätoimittajiin nähden on haasteellista.  Toinen merkittävä tulevaisuuden haaste on riittävän osaamisen säi-
lyttäminen kuntahallinnon kaikille toimialoille ja kaikkiin toimintoihin laajenevien sekä monimutkaistuvien tie-
tojärjestelmien hallinnassa ja kehitystyössä. SITRA on käynnistänyt valtakunnallisen ICT- palvelukes-
kushankkeen, jonka tuloksena on perustettu valtakunnallinen KPK ICT Oy. Kuntien ja julkisen sektorin tieto-
hallintokokonaisuuden valtakunnallisen koordinaation osalta on käynnissä hankkeita ministeriötasolla sekä 
KuntaIT:ssa. Rauman kaupunki on käynyt keskusteluja Rauman seudun ja lähikuntien kanssa yhteistyö-
mahdollisuuksista tietohallinnon palvelujen järjestämisen osalta, ja vastaavasti Porin seudulla on selvitetty 
tietohallintoyhtiön perustamisen mahdollisuuksia. Tietojärjestelmien tulevaisuuden hankintojen ja osaamisen 
turvaamisen näkökulmasta on selvitettävä eri yhteistyömahdollisuudet ja palvelun vaihtoehtoiset järjestämis-
tavat.  
 
Henkilöstöpalveluiden kokonaisuuteen kohdistuu tulevaisuudessa suuria vaatimuksia; työn sisällössä paino-
piste muuttuu yhä enemmän ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja työhyvinvoinnin osatekijöistä huolehti-
miseen. Osaamisen jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää, mutta samalla on pohdittava toiminta-alueen pal-
veluprosessien sujuvuutta ja palvelun tuottamisen tapoja. MediRauma-hanke ja mahdollinen sote –
yhteistyön laajeneminen luovat isot rakenteelliset ja toiminnalliset haasteet henkilöstöpalvelujen järjestämi-
selle. 
 
Ruokapalvelun tehtäväkentällä eläköityminen johtanee enenevässä määrin kilpailuun osaavasta työvoimasta 
yksityisten palvelutarjoajien kanssa. Ruokapalvelun tuotantoprosesseja ja organisointia on kehitettävä sekä 
pohdittava uusia, vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Tulevaisuutta ajatellen on tarpeen selvittää yhteistyömahdol-
lisuudet keskusviraston ruokapalvelun ja teknisen toimen puhtauspalvelun kesken. Yhteistyön syvenemisen 
eräänä vaihtoehtona on selvitettävä ns. sisäisten palvelujen liikelaitoksen perustamisen mahdollisuus, jossa 
toimintoina voisi olla laajempikin palvelukokonaisuus. 
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Edellä mainittujen selvitystehtävien myötä mahdollisesti tehtävät ratkaisut, MediRauma -hanke ja mahdolli-
sen sote –yhteistyön laajeneminen vaikuttavat tulevaisuudessa koko keskusviraston toimintatapoihin ja or-
ganisaatioon. Keskusviraston rooli ja vastuut sekä organisatorinen toimintamalli osana kaupunkikonsernia on 
selvitettävä. 
 
Sisäisten palveluiden kokonaisuus kattaa tällä hetkellä posti-, puhelin-, vahtimestari- ja yleiseen asiakasneu-
vontaan liittyviä tehtäviä. Näiden tehtäväkokonaisuuksien kohdalla on ensisijaisesti selvitettävä koko kau-
pungin näkökulmasta kokonaisuuden hallinta asiakaslähtöisesti ja henkilöstöresurssien tehokas kohdenta-
minen. Tavoitteeksi on asetettu uuden yhteispalvelupisteen muodostaminen, johon tullaan kokoamaan koor-
dinoidusti hallintokuntien ulkoinen asiakaspalvelutoiminta. Tällöin palvelun saavutettavuus asiakkaan ja kun-
talaisen näkökulmasta selkiytyy huomattavasti. Tavoitteena on hyödyntää asiakaspalvelutilanteissa entistä 
laajemmin tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja opastaa asiakkaita näiden mahdollisuuksien hyödyn-
tämiseen. Kokoamalla ulkoiset asiakaspalvelutoiminnat yhteen paikkaan saavutetaan merkittävää synergiae-
tua myös henkilöstöresursoinnin osalta. Puhelinpalveluiden teknologia on jatkuvassa muutoksessa ja vaatii 
vahvaa erikoisosaamista niin käytännön tilanteiden osalta kuin palvelun kilpailuttamistilanteessa. Puhelin-
vaihdepalvelu on nyt jo mahdollista hoitaa paikasta riippumattomasti. Puhelinpalvelujen, puhelinvaihde, mo-
biili- ja lankaliikenne, vaihtoehtoiset palvelun järjestämistavat on syytä selvittää. 
 
 

 
 

Palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset: 
 

1. Keskusviraston toimintatapoja ja organisaatiota koskeva selvitys MediRauma -hankkeen ja laa-
jenevan sote –yhteistyön toteutuessa. 

2. Talouspalveluiden ja tietohallintopalveluiden seudullisia yhteistyömahdollisuuksia ja vaihtoeh-
toisia palvelutuotantotapoja koskeva selvitys. 

3. Henkilöstöhallinnon toimintatapojen kehittäminen ja vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen sel-
vittäminen. 

4. Ruokapalvelun ja puhtauspalvelun yhteistyömahdollisuuksia ja ns. sisäisten palvelujen liikelai-
toksen perustamista koskeva selvitys. 

5. Yhteispalvelupisteen muodostaminen ja sähköisten palvelujen edistäminen. 
6. Puhelinpalveluiden vaihtoehtoisia järjestämistapoja koskeva selvitys. 
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2.2. Sosiaali- ja terveystoimi 

2.2.1 Toimintaympäristön kuvaus 

 
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää sosiaalihuoltolaissa, kansanterveyslaissa tai muussa laissa 
taikka kaupunginvaltuuston päätöksellä sille määrätyt toiminnot.   
 
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on myös järjestää raumalaisten tarvitsemat erikoissairaanhoidon palve-
lut.  
 
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on lisäksi vaikuttaa sosiaali- ja terveyspoliittisten näkökohtien huomioon 
ottamiseen kaupungissa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimi muodostuu sosiaali- ja terveyslautakunnasta sekä sosiaali- ja terveysvirastosta. 
 
Sosiaali- ja terveysvirasto koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat `Talous- ja hallintopalvelut`, `Ympäristö-
terveydenhuolto`, `Avoterveydenhuolto`, `Sosiaalipalvelut`, `Vanhuspalvelut` ja `Terveyskeskussairaala`. 
(Toimintasääntö 1.1.2011.) 
 
Sosiaali- ja terveysvirastossa otetaan käyttöön ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä, mikä toimii 
työkaluna kehittämisessä, laadukkaassa toiminnassa ja toiminnan arvioinnissa. 
 
Sosiaali- ja terveysviraston vakinaisen henkilöstön määrä on 749 henkilöstöraportin 2009 mukaan. Yhteen-
lasketusta henkilöstöstä naisten osuus on 93,6 % ja keski-ikä 47,5 vuotta. (Henkilöstöraportti 2009.) 
 
Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on toimialallaan raumalaisten hyvän elämänlaadun turvaami-
nen, terveen ja toimintakykyisen elinajan pidentäminen ja ennenaikaisen kuoleman estäminen sekä sosiaali-
sen turvallisuuden ja toimintakyvyn takaaminen kaikille raumalaisille siten, että jokainen kuntalainen voi to-
teuttaa omia voimavarojaan. (Johtosääntö 1.1.2011.) 
 

2.2.2 Palvelutuotannon nykytila 
 
Sosiaali- ja terveysviraston keskeiset palvelukokonaisuudet ovat väestö- ja yksilötason hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen sekä sairaanhoito. Väestötasolla terveyden edistämisestä huolehtivat pääsääntöisesti 
ympäristöterveydenhuollon ja avoterveydenhuollon ennaltaehkäisevät palvelut.  
Sosiaali- ja terveysviraston palvelut ovat ympäristöterveydenhuolto, avoterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, 
vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala. Lisäksi hallintokunta tuottaa hallinnon ja talouden tukipalveluja 
sekä kehittämispalveluja omana toimintana.  
 
Kokonaan tai lähes kokonaan ostopalveluna kolmannelta sektorilta, yksityiseltä tai julkiselta palvelu-
tuottajalta hankittavia palveluita ovat mm.: 
- sairaankuljetus (ostetaan Satakunnan aluepelastuslaitokselta) 
- välinehuolto (sairaanhoitopiiri / shp) 
- laboratoriopalvelut (shp) 
- kuvantamispalvelut (shp) 
- lääkehuoltopalvelut (shp) 
- mammografiaseulonnat (Suomen terveystutkimus) 
- vuokralääkäripalvelut (Attendo MedOne) 
- hammaslaboratoriopalveluihin liittyvät proteesit ja oikomiskojeet 
- löytöeläinten hoito 
- kotihoidon turvapuhelin-, ravintola- ja kauppapalvelut 
- kotihoidon palvelusetelit 
- omaishoito 
- vammaistyön palvelut 
- lastensuojelun sijaishuolto 
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- sosiaalipäivystys 
- mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 
- adoptioneuvonta 
- pesulapalvelut 
- tietohallintopalvelut (Tieto Oy ym.) 
- materiaalipalvelut 
 
Jonkin verran yksityisiltä tai julkisilta palvelutuottajilta hankitaan mm.: 
- päihdehuollon palveluja (ostetaan Porin kaupungilta) 
- naisten terveystarkastukset (50 % Suomen terveystutkimus) 
- puheterapiapalvelut 
- päihdeongelmaisten asumispalvelut 
- tehostetut asumispalvelut 
- lastensuojelun kehittämisyksikön palvelut (sijaishuoltopankki) 
- avohuollon tukitoimet 
 

2.2.3 Arvio palvelutuotannon tulevaisuudesta 
 
Keskeiset tavoitteet: 
 
- Tarjotaan väestölle alueelliset sosiaali- ja terveyspalvelut yhtenäisenä kokonaisuutena 
- Tarjotaan henkilöstölle hyvät työskentelyolosuhteet ja mahdollisuuden palvelutoiminnan kehittymiselle 
- Tuetaan ihmisten asumista kotona mahdollisimman pitkään 
- Riittävä ja oikea-aikainen lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen 
- Vastaanottotoiminnan kehittäminen paremmin väestön tarpeita vastaavaksi 
 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu aiheuttaa palvelujen ja avustusten määrällistä kasvua. Tähän 
kasvuun vastaaminen edellyttää kustannusten hallintaa sekä kilpailukykyisyyttä erityisesti yksityiseen ja kol-
manteen sektoriin verrattuna. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on tulevaisuuden kriittinen menestys-
tekijä. Palvelutoiminnan kannalta keskeiset haasteet liittyvät henkilökunnan korkeaan ikärakenteeseen ja 
eläköitymiseen. Hyvä työnantajakuva ja töiden onnistunut organisointi eri ammattiryhmien kesken on pohja 
henkilöstön saatavuudelle. Seudullinen ja alueellinen yhteistyö luo toiminnallista ja hallinnollista pohjaa pal-
velujärjestelmän kehittymiselle. 
 
Toisaalta palvelutuotannon tarvetta lisäävät väestön lisääntyneet terveysongelmat, kuten lihavuus ja alkoho-
lihaitat. Ehkäisevän työn osuus on tärkeää jatkossakin säilyttää omana toimintana. Terveyskeskuksessa 
haetaan nykyistä paremmin väestöä palvelevaa ja lääkäreitä motivoivaa lääkärivastaanoton järjestämista-
paa. Työterveyshuollon organisointivaihtoehdot selvitetään: nykyinen malli, oma tai alueellisesti laajempi 
liikelaitos tai osakeyhtiö, muuttaminen ostopalveluksi? Vastaava pohdinta on käytävä ympäristölaboratorion 
osalta. Suun terveydenhuollon palveluissa vuokrahammaslääkärien käyttö vakinaistuu ja otetaan käyttöön 
palveluseteli. Puheterapiassa päästään omaan palvelutuotantoon.  
 
Väestön ikärakenteen muutos on merkittävin vanhustyön toimintaympäristön haaste. Kysymys on sekä 
ikäihmisten suhteellisen että absoluuttisen määrän kasvusta. Palvelujärjestelmän on pystyttävä vastaamaan 
ennalta ehkäisevästi ikääntymisen tuomiin palvelutarpeisiin. Yksityisen palvelutuotannon osuus on merkittä-
vä, ja esimerkiksi palvelusetelien käyttö tullee lisääntymään. Vanhustyöhön on tullut kuntia sitovia säädöksiä 
ja ohjeita, jotka liittyvät erityisesti palvelukysyntään vastaamisen nopeuteen ja henkilöstönormituksiin. Ikään-
tyneille perustetaan neuvontakeskus. 
 
Sosiaalityössä korostuu kaksi toimintaympäristön tekijää: lapsiperheet ja työllisyys. Lapsiperheiden hyvin-
voinnin turvaaminen on ensisijaista järjestettäessä palveluja ja etuuksia. Työllisyyden kehitykseen liittyy usei-
ta ulkoisia riskitekijöitä. Sosiaalikeskuksen on järjestettävä työllistymistä tukevia palveluja. Toimeentulotuen 
tarve vaihtelee erityisesti työllisyyden muutosten mukaan.  
 
Vammaistyön lainsäädännön sisällön muutos sekä valvonta- ja oikeusviranomaisten päätösten sitovuus lisää 
palvelujen ja avustusten määriä. Subjektiivisten oikeuksien lisäys on myös otettava huomioon.  
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Terveyskeskussairaalassa hoidetaan potilaita vain lääketieteellisestä syystä ja kehitetään edelleen osastojen 
profiloitumista. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona vaihtoehtona osastohoidolle. 
 
Ympäristöterveydenhuollossa tulevaisuuden palvelutuotantoon vaikuttaa seudun mahdollisten yhteistoimin-
ta-alueiden muodostuminen. 
 
Hallinnon ja talouden tukipalveluja on tarkoitus jatkossakin tuottaa entiseen tapaan osin hallintokunnan oma-
na toimintana. Sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisprosessissa myös toimistopalvelut yhdistyivät. Materi-
aalipalvelujen osalta logistiikkapalveluihin siirtyminen muutti oman toiminnan muun kunnallisen toimijan tuot-
tamaksi. 
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen yhdistyminen antaa uusia mahdollisuuksia palvelutuotannon kehittymiselle. 
Tulevaisuuden palvelutuotantoon vaikuttavat vahvasti MediRauma ja muut erikoissairaanhoidon ratkaisut. 
Muutamat naapurikunnat ovat pyytäneet Raumalta neuvotteluja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. 
Tämä saattaa johtaa Rauman vastuun merkittävään laajenemiseen. Sosiaali- ja terveysviraston laatujärjes-
telmän käyttöönotto toiminnan ohjauksen ja seurannan välineenä tukee palvelujen tasalaatuisuutta ja jatku-
vaa parantamista. 
 

 
 
 
 

2.3 Kasvatus- ja opetustoimi 

2.3.1 Toimintaympäristön kuvaus 
 
Kasvatus- ja opetustoimi vastaa kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, aamu- ja iltapäiväkerhotoi-
minnan, perus- ja lukiokoulutuksen toteuttamisesta, järjestämisestä ja kehittämisestä. 
 
Kasvatus- ja opetustoimen koostuu neljästä tulosalueesta, joita ovat talous- ja hallintopalvelut, varhaiskasva-
tus, perusopetus ja lukio. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate vuoden 2011 talousarviossa on kokonai-
suudessaan 49,9 M€ (talous- ja hallinto 1,0 M€, varhaiskasvatus 16,4 M€, perusopetus 27,6 M€ ja lukio 4,8 
M€)  
 
Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstömäärä jakautuu seuraavasti (2010, sis. määräaikaiset): 

Talous- ja hallintopalvelut 17 henkilöä 
Varhaiskasvatus 340 henkilöä 
Perusopetus  350 henkilöä 
Lukio  60 henkilöä 

 
Vuoden 2009 henkilöstötilinpäätöksen mukaan kasvatus- ja opetustoimen henkilöstöstä naisten osuus oli 
79,7 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 49,2 vuotta. Vuoteen 2015 mennessä laskennallisen eläkeiän saa-
vuttaa talous- ja hallintopalvelussa 3, varhaiskasvatuksessa 50, perusopetuksessa 55 ja lukiokoulutuksessa 
14 henkilöä 
 

2.3.2 Palvelutuotannon nykytila 
 

Palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset: 
 

1. Alueellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalli (MediRauma), joka kattaa palvelut perus-
terveydenhuollosta alueelliseen perustason erikoissairaanhoitoon 

2. Työterveyshuollon ja ympäristölaboratorion palveluiden järjestämistapojen selvitys 
3. Asumispalvelujen kilpailutustuloksen täytäntöönpano ja sen mahdollistamana laitosmaisen hoi-

don vähentäminen 
4. Perhetukikeskuksen toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen siten, että huostaanottojen mää-

rää voidaan vähentää. 
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Kasvatus- ja opetustoimen tuottamien palvelujen kohderyhmänä ovat pääosin lapset ja nuoret sekä luonnol-
lisesti myös heidän huoltajansa. Ainoastaan kasvatus- ja opetusviraston rooli poikkeaa tästä yleislinjasta eli 
sen palvelut suuntautuvat lähinnä oman hallintokunnan sisälle käsittäen pääasiassa johto- ja tukipalveluja 
esim. talous- ja henkilöstöhallinnon osalta, Virastolla on myös jonkin verran asiakaspalvelua erityisesti päi-
vähoitoon liittyen. Viraston työprosessit on arvioitu vuosien 2008-2010 aikana. Lisäksi sähköisten palvelujen 
kehittäminen on ollut keskeinen kehittämisalue.  
 
Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muodostuu pääosin päivähoidon toimipisteistä (perhepäivähoitajat 
57, päiväkodit 16) ja esikouluryhmistä (päiväkodeissa 17 ryhmää ja kouluissa 14). Kunnallisessa päivähoi-
dossa on noin 1350 lasta ja yksityisessä hoidossa noin 190 lasta. Esiopetukseen osallistuu lähes koko lap-
sen ikäluokka. Esiopetukseen osallistuvista lapsista noin kaksi kolmasosaa tarvitsee esiopetuksen lisäksi 
päivähoitoa. Avoimen varhaiskasvatuksen kolmessa pisteessä perhetoiminnan piirissä on noin 200 perhettä 
ja noin 300 lasta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa ja kokovuotisella kentällä käy noin 120 
lasta. Kotihoidon tuen piirissä on noin 630 lasta ja kuntalisän piirissä noin 80 perhettä. Varhaiskasvatuspal-
veluja tuottavat lisäksi kolme yksityistä päiväkotia, yksi ryhmäperhepäiväkoti sekä 29 yksityistä perhepäivä-
hoitajaa 
 
Kouluja on kaikkiaan 22 (alakouluja 16, yläkouluja 3, erityiskouluja 2, lukio). Vuonna 2010 oppilaita on ala-
kouluissa 1990, yläkouluissa 1360, erityiskouluissa 120 ja lukiossa 730. Kaupungin lisäksi perusopetuksen 
järjestäjinä toimivat Rauman Freinetkoulu sekä Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alainen 
Rauman normaalikoulu.  
 
Henkilöstön osalta voidaan todeta, että rekrytointiongelmia ei ole ollut eli pätevää henkilöstöä on ollut saata-
villa (paitsi erityisopettajat) ja sitä on ollut riittävästi. Tämä on paikallisen OKL:n ansiota (lastentarhanopetta-
jat, erityislastentarhanopettajat, luokanopettajat, teknisen työn opettajat) sekä toisen asteen ja ammattikor-
keakoulun ansiota (sosionomit ja lähihoitajat). Sijaisten saaminen on ongelma lähinnä varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa. 
 
Valtaosa hallintokunnan palveluista tuotetaan tällä hetkellä itse.  
 
Kokonaan tai lähes kokonaan ostopalveluna kolmannelta sektorilta, yksityiseltä tai julkiselta palvelu-
tuottajalta hankittavia palveluita ovat: 

- sairastuneen lapsen kotihoito 
- oppilaskuljetukset. 

 
Jonkin verran yksityisiltä tai julkisilta palvelutuottajilta hankitaan: 

- esiopetuspalvelut (8 %) 
- päivähoitopalvelut (12 %)  
- koululaisten iltapäiväkerhot (40 %). 

 

2.3.3 Arvio palvelutuotannon tulevaisuudesta 
 
Palvelujen tuottamiseen tulevaisuudessa vaikuttaa keskeisesti ikäluokkien koon kehitys. Ikäluokat ovat viime 
vuosina pienentyneet, mutta nyt on havaittavissa ikäluokkien kasvua aivan nuorimmissa ikäluokissa. Toisaal-
ta joukkoon mahtuu hyvinkin poikkeavia yksittäisiä ikäluokkia, mikä vaikeuttaa suunnittelua. Toinen merkittä-
vä haasteita luova tekijä on kaupungin asutuksen ”rakenne” ja sen kehittyminen. Uusia alueita kaavoitetaan 
pääasiassa kaupungin pohjoisosiin. Toisaalta kaupungin asukasmäärä ei osoita kasvamisen merkkejä eli 
tuloksena tästä on siirtymä muualta kaupungista pohjoisosiin. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös kas-
vatus- ja opetustoimen palvelurakenteelle eli päiväkoti- ja kouluverkolle. Toiminnan suunnittelu pitkällä aika-
välillä on haastavaa, koska useat muuttujat vaikuttavat kasvatus- ja opetuspalvelujen kysyntään (työllisyysti-
lanne, syntyvyys, muuttovirta). 
 
Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä, että vanhemmat haluavat lapsensa entistä useammin varhaiskasva-
tuksen palvelujen piiriin (0-6 vuotiaista 55% päivähoidossa). Esimerkiksi työttömyys tai uuden perheenjäse-
nen syntymä eivät välttämättä vaikuta hoitopaikasta luopumiseen, vaan lapsen hoitopaikka halutaan ainakin 
jossain muodossa säilyttää. Perheillä on subjektiivinen oikeus saada lapselleen hoitopaikka / esiopetuspaik-
ka. Tarkoituksena on enenevässä määrin tarjota niille perheille, joilla toinen tai molemmat vanhemmista ovat 
kotona, lapselle mahdollisuus osallistua ikäistensä seurassa osa-aikaiseen, osapäiväiseen tai kerhomuotoi-
seen toimintaan. Varhaiskasvatuksen keskeisenä painopistealueena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa 
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entistä enemmän avoimen varhaiskasvatuksen palveluilla, joita ovat avoin toiminta (perhetoiminta) sekä 
varhaiskasvatuskerho ja puistotoiminta. 
 
Uusi varhaiskasvatuslaki on valmisteilla ja se tuo muutoksia sekä päiväkoti- että ryhmäperhepäiväkotien 
mitoituksiin tarkoittaen päiväkodissa vähemmän lapsia työntekijää kohden. Ryhmäperhepäiväkodit ollaan 
palauttamassa kahden hoitajan kodeiksi, joka tarkoittaa uusien kotien tai korvaavien päiväkotiryhmien perus-
tamista mikäli lapsimäärät säilyvät nykyisen suuruisina.  
 
Maahanmuuttajille tarkoitetun valmistavan opetuksen ryhmiä on Raumalle perustettu lukuvuoden 2010-11 
alussa kaksi eri ryhmää. Varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajataustaisia lapsia on n. 50 (2010). Tulevai-
suutta arvioidessa maahanmuuttajataustaisten lasten määrä tulee kasvamaan ja tarve valmistavan opetuk-
sen kaltaisiin ryhmiin tulee olemaan myös esiopetuksessa. 
 
Yläkouluissa oppilasmäärät tulevat vielä selvästi laskemaan. Yläkoulujen osalta suunnitteilla onkin Rauman 
Lyseon peruskoulusta luopuminen ja sen ”korvaaminen” kahdella yhtenäisellä peruskoululla (Nanun koulu ja 
Rauman normaalikoulu). Toimintaansa jatkavien Raumanmeren ja Uotilanrinteen peruskoulujen oppilasmää-
rät tulisivat olemaan tällöin jokseenkin tämänhetkisellä tasolla. Perusopetuksen uudet lakimuutokset tuovat 
mukanaan erityisopetuksen uusien toimintamallien ja –tapojen kehittämistarpeen.  
 
Lukion tulosalueella opiskelijamäärät tullevat laskemaan tulevina vuosina, johtuen Rauman kaupungin nuor-
ten ikäluokkien pienenemisestä. Lukion tulosalueella tavoitteena on jatkaa vahvan lukiokoulutuksen järjes-
tämistä ja lisätä lukion vetovoimaisuutta myös seutukunnallisesti. Yhtenä kehittämisalueena lukiossa on kan-
sainvälisen opetuksen järjestäminen. 
 
Henkilöstön saatavuus tulee säilymään runsaasta eläköitymisestä huolimatta suhteellisen hyvänä, mutta se 
vaatii aktiivisia henkilöstö- ja rekrytointitoimia eri ammattiryhmissä.  
 
Virastoon kohdistuu kehittämispaineita mm. sähköisiin palveluihin/asiointiin ja yleisesti sähköisten tietojärjes-
telmien entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen liittyen. 
 
 
 

 
 
 

2.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 

2.4.1 Toimintaympäristön kuvaus 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi koostuu kolmesta tulosalueesta, joita ovat kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen 
hallinto, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä opistopalvelut. Tulosalueet jakautuvat edelleen kahdeksaan 
tulosyksikköön, joita ovat hallinto (sis. matkailun), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja museopalvelut 
sekä musiikki- ja kansalaisopisto (sis. kuvataidekoulun). Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella on vakinaista henki-
löstöä 106 (31.12.2010), sijaisia ja määräaikaisia noin 30, päätoimisia tuntiopettajia noin 5 ja sivutoimisia 
tuntiopettajia noin 180. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstöstä 77,4 % on naisia. Vakinaisen henkilöstön 
keski-ikä on 48,9 vuotta. Lukuisat toimipisteet (n. 110) sijaitsevat eri puolilla Rauman seutua, lähellä kunta-
laisia. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarvio vuonna 2011 pitää sisällään toimintakuluja 13 720 380 euro-
ja ja tuloja 1 846 530 euroa. 
 
Hallintokunnan toimintaan kuuluu myös säätiö- ja kannatusyhdistyspohjaisten taidelaitosten kanssa tehtävä 
toiminnallinen ja taloudellinen yhteistyö. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kautta kuntarahoituksen piiriin kuulu-

Palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset: 
 

1. Yhteistyö kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kasvatus- ja opetustoimen palvelujen suunnitte-
lussa 

2. Avoimen varhaiskasvatuksen lisäämisen edellytykset 
3. Maahanmuuttajien kasvatuksen- ja opetuksen palvelut 
4. Hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen (esim. henkilöstöresurssien tehokkaampi käyttö) 
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vat Rauman kaupunginteatteri, Rauman taidemuseo ja Rauman merimuseo. Ainutlaatuisena kulttuurikau-
pungin vahvuutena on Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen alaisten yksiköiden kautta joko kokonaan tai muiden 
hallintokuntien kanssa yhdessä hallinnoitavana kaksi maailmanperintökohdetta, Vanha Rauma ja Sammal-
lahdenmäki. Lisäksi olennainen osa hallintokunnan toimintaa on taloudellinen ja toiminnallinen yhteistyö 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.  
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tuottaa palveluja Rauman seudulla kaikille ikäryhmille. Toiminnan edellytyksiä 
määrittelevät lainsäädäntö, kuntatalous, elinkeinoelämä ja kolmannen sektorin toimijat.  
 
Keskeistä on asiakaslähtöinen vuorovaikutus, luova ja kulttuurisesti rikas toimintaympäristö, sekä myöntei-
nen ja avoin ilmapiiri. Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien, kolmannen sektorin, elinkeinoelämän, alueellis-
ten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä sidosryhmien kanssa. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tuottamat palvelut edistävät kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
Rauman vetovoimaisuutta tuottamalla kulttuuri-, museo-, kirjasto-, opinto-, matkailu-, nuoriso- ja liikuntapal-
veluja kaikenikäisille kuntalaisille ”vauvasta vaariin”. 
 

2.4.2 Palvelutuotannon nykytila 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tuotetut palvelut ovat pääosin ydinpalveluja. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
hallinto tuottaa muille tulosyksiköille tukipalveluja.  Palvelupiste Fyyrissä kuntalaiset voivat asioida ja saada 
tietoa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista.  Palvelupiste Fyyr toimii samalla tukipalveluna muille tulosyksiköil-
le.  
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosyksiköt hallinnoivat kulttuuri-, kirjasto-, opinto-, ja vapaa-ajan palveluiden 
tuottamiseen tarvittavia tiloja, joita hallintokunnan oman palvelutuotannon käytön lisäksi vuokrataan soveltu-
vin osin myös ulkopuolisille palveluntuottajille. Kansalaisopisto ja liikuntapalvelut toimivat paljon myös mui-
den hallinnoimissa tiloissa. 
 
Palveluiden johto-, ohjaus- ja seurantavastuu on kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella, vaikka tuottamisessa ene-
nevässä määrin tukeudutaan sekä ostopalveluihin että kolmannen sektorin toimijoihin.  Kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimi koordinoi ja kehittää palveluja, vastaa tiedotuksesta sekä hallinnoi taloudellisia resursseja, joilla 
palvelut tuotetaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tuottamia palveluja ovat mm. nuorten työpajatoiminta ja 
yksilöllinen ohjaus, avoin ja ohjattu nuorisotilatoiminta, leiri- ja kerhotoiminta, kirjastoverkon ylläpito ja kirjas-
ton kokoelmien hallinta, sekä lainaus- ja neuvontatoiminta, museo kokoelmien hallinta, tutkimustoiminta, 
esinehuolto, näyttelyt ja museoiden ja museaalisten alueiden ylläpito, museon tuottamat opetuspaketit kou-
luille, museon ja koulujen sekä veteraanijärjestöjen projektit, museopalvelut kuntalaisille, museon asiantunti-
japalvelut, kulttuuritapahtumien tuottaminen, avustusten valmistelu, asiantuntijapalvelut ja tilojen vuokraus, 
ohjattu erityis-, terveys- ja KKI-liikuntatoiminta sekä tapahtumien järjestäminen, uimahallin ja muiden hallien 
toiminnan organisointi sekä tilojen vuokraus, taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetuk-
sen järjestäminen, taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen, kansa-
laisopiston opetuksen järjestäminen, matkailuneuvonta, matkailumarkkinointimateriaalin tuottaminen, matkai-
lumarkkinointi ja matkailutuotteiden myynti, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talous-, hallinto- ja henkilöstöpal-
velut sekä taidelaitosten avustaminen. 
 
Kokonaan tai lähes kokonaan ostopalveluna kolmannelta sektorilta, yksityiseltä tai julkiselta palve-
luntuottajalta hankittavat palvelut: 

- matkanjärjestäjäoikeudet 
 
 
 
Jonkin verran yksityisiltä tai julkisilta palvelutuottajilta hankitaan: 

- matkailumarkkinointi, jakelupalvelut, mainostoimistopalvelut 
- kulttuurituotannon ohjelmapalvelut 
- kirjaston kuljetuspalvelut (seutulainaus ja oman kirjastoverkon sisäinen kuljetus) 
- museoiden ja muiden kulttuurituottajien kiertonäyttelyt 

 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelukentän kuvaaminen yllä esitetyllä tavalla on haasteellista, eikä anna 
kaikissa tilanteissa täysin aitoa kuvaa palvelujen tuottamistavoista ja keinoista sekä itse palveluista. Palvelu-



15 
 

rakenne koostuu hyvin monenlaisista ja erityyppisistä isommista ja pienemmistä palveluista, jotka yhdessä 
muodostavat liitteenä olevassa taulukossa näkyviä isompia kokonaisuuksia. Osia näistä palveluista saate-
taan tuottaa yhdessä muiden kanssa tai ostaa ulkoa, mutta nämä seikat eivät välttämättä tule ilmi ao. taulu-
kosta.  
 

2.4.3 Arvio palvelutuotannon tulevaisuudesta 
 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelukenttään haasteita tuovat useat seikat. Suurten ikäluokkien siirtyminen 
eläkkeelle (henkilökunnan eläköityminen) koetaan tulevaisuudessa erittäin suureksi haasteeksi etenkin kir-
jastopalveluissa ja kansalaisopiston opetustarjonnassa. Toisaalta myös kuntalaisten jatkuvasti lisääntyvä 
tarve ja vaade erilaisille vapaa-ajanpalveluille sekä maahanmuuttajien kasvava määrä luo palvelutuotannolle 
omat haasteensa. Lainsäädännöllisiä muutoksia on tiedossa etenkin nuorisopalveluiden alueelle, jossa kun-
tien velvoitteiden koskien työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, ennakoidaan kasvavan. Tulevaisuuden 
osalta muutoksia palvelurakenteeseen ja tuotantoon tuovat mahdolliset päätökset koskien tulevaisuuden 
kirjastoverkkoa, Satakunnan museoiden yhdessä suunnittelemaa alueellista kokoelmakeskusta, Kordelinin 
taidelaitosta, sekä maauimalan peruskorjausta / uimahallin laajennusta, jotka eri vaihtoehdoissa tulevat kas-
vattamaan mm. henkilöstöresurssitarvetta. Muutoksia tuovat myös hankerahoituksilla hoidettavien työpaja-
palveluiden järjestämisen organisointi tulevaisuudessa, sekä etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen nuoriso-
palveluiden toimintaan.  
 
Satakunnan museoiden alueellisessa kokoelmakeskushankkeessa pyritään saamaan yhteisten tilojen, yh-
teisten tarvike- ja materiaalihankintojen sekä henkilöresurssien oikean kohdentamisen myötä kustannus-
säästöjä ja synergiaetuja. Yhteen kokoelmakeskus toteutuessaan keskittää alueellisesti kokoelmahallintaan 
liittyvän osaamisen ja asiantuntemuksen alueen kaikkien museoiden ja kokoelmien käytettäväksi. Varsinais-
ten varastotilojen lisäksi kokoelmakeskushankeen idea käsittää myös yhteisiä toiminnallisia tiloja kuten kon-
servointi-, pakkaus- ja mahdollisesti myös pedagogisia tiloja, jotka toteutuessaan muokkaavat palvelutuotan-
non toteuttamistapaa ja volyymiä. Alueellista kokoelmakeskusta valmistellaan yhdessä Satakunnassa toimi-
vien 10 ammatillisesti hoidetun museon hankkeena. 
 
Mikäli Kordelinin taidelaitos toteutuu suunnitellun mukaisesti, tulee sen myötä arvioitavaksi ja uudelleen hal-
linnollisesti organisoitavaksi Rauman museokenttä. Kordelinin taidelaitoshanke toteutuessaan kasvattaa 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousresurssien tarvetta tilojen ylläpitokustannusten ja henkilöstökustannus-
ten kasvaessa, mikä pätee myös museoiden yhteisen kokoelmakeskuksen toteuttamista. Tulevaisuuden 
organisaatiohaasteena on matkailupalveluiden toiminnan selkiinnyttäminen tai vakiinnuttaminen tasavertai-
seksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueeksi. Matkailuneuvonta tarvitsee lisäksi ympärivuotisen, keskei-
sellä sijainnilla olevan toimipisteen. Kulttuuripalveluihin haasteita tuovat tapahtumien kasvaminen ja muuttu-
minen yhä monitahoisemmiksi ja suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joiden jatkuva kehittäminen ja laadukkaan 
tuotannon takaaminen nykyresurssein on vaativaa. Matkailun toimintaympäristön muutos sähköiseen maail-
maan ja sosiaalisen median nopea kasvu ja yleistyminen tuovat haasteita vastata kotimaisten ja kansainvä-
listen matkailijoiden tarpeisiin laadukkaasti ja nopeasti. Matkailupalveluille nykyresurssein erittäin vaativaa ja 
siten myös tulevaisuudessa iso haaste on pystyä tukemaan ja edesauttamaan kaupungin matkailuyrittäjien 
ja – toimijoiden yhteistyötä ja palvelutarjontaa, jotta pystytään turvaamaan Rauman matkailuvetovoiman ja – 
imagon kehittäminen ja kehittyminen.  
 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon uudistuksessa on pyritty hallintokunnan yhteistyön kehittämiseen. 
Edelleen hallintokunnan haasteena on ns. elämänkaarimalli -ajattelun toteuttaminen osana palveluntarjon-
taa, nykyisen lainsäädäntöön ja tulosyksikköjen omiin tavoitteisiin pohjautuvan ajattelun perustana.  
 
Henkilöstön osalta voidaan todeta, että tulevaisuuden palvelujen järjestäminen edellyttää yhä monipuolisem-
paa osaamista sekä yhteistyötaitoja muuttuvassa toimijaverkostossa. Viime aikojen rekrytointiprosessit anta-
vat aihetta olettaa, että haasteena tulee olemaan pätevien hakijoiden löytäminen jatkossa. 
 
Musiikkiopisto on parhaillaan mukana Soiva Satakunta -hankkeessa, jossa selvitetään musiikkiopistojen 
organisoitumista Satakunnassa. Tavoitteena on laadukkaan paikallisen opetuksen ja toimintaedellytysten 
kehittäminen sekä yhteistyön laajentaminen eri toimijoiden kesken. Myös taiteen perusopetuksen kehittämi-
nen ja laajentaminen tuo muutoksia kansalais- ja musiikkiopiston opetustarjontaan. Kansalaisopiston kasva-
va oppilasmäärä tuo myös positiivisia haasteita opetuksen järjestämiseen. 
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Tulevaisuuden haasteena koetaan myös digitaalisiin ohjelmistoihin pohjautuvan hallinnon ja sähköisen vies-
tintä- ja asiakaspalveluprosessien sovellutusten kehittämistä paremmin hallintokunnan ja sen asiakkaiden 
tarpeita vastaavaksi.  
 
Matkailutoimen toiminnan kehittämisen kannalta on keskeistä selvittää mahdollisuus matkanjärjestäjäoikeuk-
sien järjestämisestä muulla tavoin kuin ostopalveluna hankkien. 
 
 

 
 
 

2.5 Tekninen toimi 

2.5.1 Toimintaympäristön kuvaus 
 
Tekninen toimi huolehtii ja vastaa teknisistä palveluista ja kaupungin omaisuuden ylläpitotehtävistä. Tekni-
sen toimen tehtäviä ovat kunnallistekniikan, rakennuskannan ja maankäytön suunnittelu-, toteutus- ja ylläpi-
totehtävät sekä vesi- ja viemärilaitostoiminta. Tekninen toimi huolehtii valtuuston päätöksen mukaisen palo-
toimen palvelutason valvonnasta sekä pelastustoimilain perusteella kunnalle osoitetuista tehtävistä. 
 
Tekninen toimi huolehtii myös jätelain kunnalle osoittamista tehtävistä. Tekninen toimi hoitaa ympäristönsuo-
jelun ja rakennusvalvonnan viranomaistoimintaa sekä erityisiä ympäristöhankkeita. Viranomaisuuden toimin-
taa ja struktuuria säätelee paljolti lainsäädäntö. Erityisten ympäristöhankkeiden kohteet painottuvat Vanhaan 
Raumaan ja meriympäristöön.  Maanomistajarooliin liittyy kalastuksen järjestämistehtävä kaupungin vesialu-
eilla. 
 
Teknisen toimen henkilöstöstä v. 2010 naisia oli 49,3 %. Henkilöstön keski-ikä teknisessä toimessa oli 51,2 
vuotta. 

2.5.2 Nykytila 
 
Merkittävin osa teknisen viraston palvelutuotantoa on luoda ja ylläpitää toimiva fyysinen ympäristö kaupungin 
asukkaille ja yritystoiminnalle sekä kaupungin omalle palvelutuotannolle. 
 
Virastolla on myös merkittävä viranomaisrooli erityisesti maankäyttöön liittyvissä asioissa (kaavoitus, kiinteis-
tö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta sekä ympäristönsuojelu).  
 
Rakennuskannan hoidosta ja kunnossapidosta vastaa talotoimi yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. 
Ostopalveluiden osuus ko. toimialalla on n. 40 % kokonaisvolyymista. 
 
Talonrakennusinvestointien suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat yksityiset konsulttitoimistot ja urakoit-
sijat talotoimen oman rakennuttamisyksikön ohjauksessa ja valvonnassa.  
 
Osana talotoimea toimii kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden isännöinnistä vastaava yksikkö, joka hoi-
taa isännöintiin liittyvän työn kokonaisvaltaisesti omana työnä, vain vähäisiä taloushallintoon liittyviä palvelui-
ta hankitaan ostopalveluna (osuus n. 15 %). 
 

Palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset: 
 

1. Soiva Satakunta –hanke 
2. Satakunnan museoiden alueellisen kokoelmakeskuksen selvityshanke 
3. Erilaisten liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa 
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Omana tulosyksikkönään toimivaa puhtauspalvelua on viime vuosien aikana kehitetty erilliseen suunnitel-
maan perustuen. Valitun linjauksen mukaisesti puhtauspalvelun oman työn (osuus kokonaisuudesta n. 87 %) 
tehokkuutta on merkittävästi kohotettu ja ostopalvelujen osuutta vähitellen kasvatettu. 
 
Kaupungin kunnallistekninen rakentaminen toteutetaan hankkeen luonteesta riippuen joko kokonaisuudes-
saan urakkakilpailuun perustuvana ostopalveluna tai omajohtoisena työnjohtourakkana ulkopuolisia ko-
neurakoitsijoita käyttäen. Ostopalvelun kokonaisosuus kunnallisteknisessä rakentamisessa on n. 80%. 
 
Ostopalveluiden osuus kunnallisteknisessä rakentamisessa sekä katujen ja alueiden kunnossapidossa on 
vähitellen kasvamassa hoidettavien alueiden jatkuvasti kasvaessa. Ongelmia on ollut erityisesti talvikunnos-
sapitoon tarvittavan ostopalvelun saatavuudessa. Myös wihertoimi on jossain määrin lisännyt ostopalvelujen 
käyttöä. 
 
Virastolle kuuluvat viranomaistehtävät toteutetaan tehtävien luonteesta (lainsäädäntö yms.) johtuen pääosin 
omalla organisaatiolla.  
 
Ulkopuolisen palvelutuotannon osuus viranomaistoimintaan liittyvien erillisselvitysten laadinnassa ja mm. 
yleiskaavoituksen suunnittelutyössä on kuitenkin hyvin huomattava.   
 
Kokonaan tai lähes kokonaan ostopalveluna kolmannelta sektorilta, yksityiseltä tai julkiselta palvelu-
tuottajalta hankittavia palveluita ovat: 

- talonrakennus 
- kunnallistekniikan rakentaminen 
- merkittävät peruskorjaukset  
- talonrakennukseen liittyvä suunnittelutyö 
- ilmakuvaukset 

 
Jonkin verran yksityisiltä tai julkisilta palvelutuottajilta hankitaan: 

- kiinteistöjen/rakennusten kunnossapito sekä ylläpito 
- kunnallistekniikan suunnittelu ja ylläpito 
- metsä- ja viheralueiden hoito 
- yleiskaavoitus 
- asemakaavoitus 
- sijaistietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen 
- rakennuskannan ylläpito 
- isännöinti 
- puhtauspalvelut 
- pienvenesatamien ja venereittien ylläpito 
- liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito 

 
 

2.5.3 Arvio palvelutuotannon tulevaisuudesta 
 
Teknisen viraston palveluksessa olevasta henkilöstöstä n. 100 henkeä (n. 30% henkilöstöstä)  saavuttaa 
laskennallisen eläkeiän vuoteen 2015 mennessä. Näistä suurimpana henkilöstöryhmänä ovat siivoojat. Sii-
voushenkilöstön lisäksi on syytä erikseen mainita työnjohtajat sekä työ-/käyttöpäälliköt, joista n. 40 % saa-
vuttaa laskennallisen eläkeiän vuoteen 2015 mennessä. Eläköitymisratkaisut tulevat vaikuttamaan henkilö-
työvuosien määrän lisäksi henkilöstöjärjestelyihin ja tehtävänimikkeisiin. Tavoitteena on, että teknisen alan 
ammattiosaaminen säilyy kaupungin organisaatiossa, samalla kun ostopalveluiden osuutta palvelutuotan-
nossa lisätään.  
 
Kutakin työyksikköä, niiden toimintatapoja ja organisaatiota, tulee kehittää niin, että yksiköt voivat mahdolli-
simman joustavasti sopeutua vaihtuviin palvelutarpeisiin ja käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin.  
 
Kuten edellä on mainittu, on todennäköistä, että ostopalveluiden osuus teknisen viraston palvelutuotannossa 
tulee kasvamaan. Yksityisen palvelutarjonnan käytön lisääminen tulee perustua perusteellisiin teknis-
taloudellisiin selvityksiin. Näihin selvityksiin liitetään myös pohdinta kaupungin oman taseyksikön tai sisäisen 
liikelaitoksen käyttömahdollisuuksista teknisen viraston eri yksiköissä. 
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Kaupungin kiinteistöyhtiöiden isännöintiin liittyy merkittävä ”sosiaalityön rooli”, mistä syystä toimintojen hoi-
taminen ainakin valtaosin omana työnä on järkevää. 
 
Puhtauspalvelussa toteutuva voimakas eläköityminen luo mahdollisuuden jatkaa yksikössä meneillään ole-
vaa palvelutuotannon järjestämistä ja kehittämistä. 
 
Esim. hankintalain mahdollistamat kumppanuussopimukset yksityisten palvelutuottajien ja kaupungin välillä 
voivat tarjota uudenlaisen, joustavan tavan tilata suunnittelu- ja rakentamispalveluja. Tämän toimintamallin 
käyttömahdollisuudet teknisen viraston palvelutuotannossa on tarkoitus selvittää. 
 
Viraston toimintaan kuuluvat viranomaistoiminnat tulevat mitä luultavammin säilymään nykyisen kaltaisina. 
Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta kehittää näitä prosesseja esim. lisäämällä sähköisiä toimintamalleja. 
 

 

Palvelutuotantoon ja palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset: 
 

1. Selvitykset teknisen viraston eri työyksiköiden hallintorakenteesta (taseyksikkö/sisäinen liikelai-
tos) ja palveluiden järjestämistavoista (oman ja ostopalvelun suhde). 

2. Selvitys kumppanuussopimusten käytön laajentamisesta eri toimialoille 
3. Selvitys puhtauspalvelun, ruokahuollon, kiinteistönhoidon ja vahtimestaripalvelujen toimintojen 

yhdistämiseksi yhteen liikelaitokseen 


