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1. Johdanto

Kunnan tehtävänä on luoda edellytykset 
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Hyvinvoinnin johtaminen on osa kunnan koko-
naisjohtamista. Hyvinvointiohjelma on liitetty 
kuntastrategiaan ja osaksi talouden ja toimin-
nan suunnittelua. Rauman kaupungin hyvin-
vointiohjelma on koottu Rauman kaupungin 
päästrategian, Rauman Tarinan 2018-2021 
suuntaviivojen ja tavoitteiden mukaisesti edis-
tämään raumalaisten hyvinvointia. 

Hyvinvointiohjelma jakaantuu hyvinvointi-
kertomukseen ja hyvinvointisuunnitelmaan. 
Kertomusosio kokoaa keskeiset hyvinvointi-in-
dikaattorit ja raumalaisten hyvinvoinnin nykyti-
la-arvion sekä kuvauksen kunnan asukkaiden 
terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä niihin 
vaikuttavista tekijöistä. Sen avulla voidaan 
muodostaa yhteinen käsitys kuntalaisten hy-
vinvoinnista. Hyvinvointisuunnitelma tarkentaa 
valtuustokauden hyvinvointijohtamisen paino-
pistealueet ja käytännöt.

Hyvinvointiohjelma täsmentää osaltaan Rau-
man Tarinaa ja laajamittaisena se laaditaan 
kerran valtuustokaudessa. Ohjelma noudattaa 
Rauman kaupungin strategian suunnittelu- ja 
seurantaprosessia. 

Hyvinvointiohjelma kuvaa kuntalaisten hyvin-
voinnin tilaa ja asettaa pitkän aikavälin hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen painopisteet 
valtuustokaudelle. Vuosittain valtuustolle ra-
portoidaan hyvinvoinnin tilasta sekä ohjelman 

toteutumisesta. Ohjelma myös päivitetään 
tarvittaessa. 

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvat-
tava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspal-
velut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen 
vallan on myös tuettava perheen ja muiden 
lapsen huolenpidosta vastaavien mahdolli-
suuksia turvata lapsen hyvinvointi ja 
yksilöllinen kasvu (Suomen perustuslaki 
731/1999, 19§).

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaiden-
sa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä 
järjestää asukkailleen palvelut taloudellises-
ti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 
tavalla (Kuntalaki 410/2015, 1§). Lain mukaan 
kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan 
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §).

Hyvinvointiohjelman työryhmäksi on nimetty 
kaupunkikehityksen poikkihallinnollinen tiimi ja 
ohjelman kokoamisesta vastaa Kristiina Kuusio. 

Tammi 

 Helmi 

 Maalis 

 Huhti 

 Touko 

 Kesä Heinä 

Elo 

Syys 

 Loka 

Marras 

Joulu 

Tammi-maaliskuu:
Hyvinvointikertomuksen

raportointi ja sen tavoitteiden 
toteutumisen arviointi 

(valtuuston arviointipäivä 
maaliskuussa)

Strategian tilinpäätös ja 
toimintakertomus

Heinä-elokuu:
Toimialojen 

talousarviotavoitteiden 
osavuosikatsaus

Marras-joulukuu:
Talousarvion 

hyväksyminen

Hyvinvointiohjelman 
suunnittelu ja 

seuranta 
talousarvioprosessissa 

 
 

 

Huhti-kesäkuu:
Ta-kehysneuvottelut

Valtuusto hyväksyy hyvinvointiohjelman

Seuraavan vuoden talouden ja toiminnan 
suunnittelu käynnistyy

Elo-marraskuu:
Hyvinvointiohjelman 

huomiointi toimialojen 
talousarvioprosessissa

Huhti-toukokuu:
Hyvinvointiohjelman

tavoitteiden ja painopisteiden 
tarkennus

Hallitus arvioi toteutumista 
osana tilinpäätöstä

Valtuusto antaa evästykset 
ohjelman päivitykselle
Strategian arviointi

Hyvinvointiohjelman vuosikello
Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantaprosessin mukaisesti
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2. Hyvinvoinnin osa-alueet Rauman Tarinan kautta

Terveellinen, turvallinen ja palveleva 
Rauma - Hyvinvoiva kuntalainen
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
Syrjäytymisen ehkäisy
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
Turvallinen asumisympäristö

Vireän elinkeinoelämän Rauma - Aktiivi-
nen kuntalainen
Koulutuspaikkojen tarjonta ja koulutuksen 
kehittyminen
Ostovoiman varmistaminen

Hyvien yhteyksien Rauma - Osallistuva, 
keskusteleva ja liikkuva kuntalainen 
Osallisuuden lisääminen
Toiminnallisten verkostojen kattavuus
Hyvät liikkumismahdollisuudet
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttami-
nen

Houkutteleva Rauma - 
Viihtyvä, innostunut ja rohkea kuntalainen
Hyvä kulttuuritarjonta
Vuorovaikutteinen, luova ja yhteisöllinen 
ilmapiiri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen osal-
listuvat kaikki kunnan hallinnonalat. Lisäksi 
monet eri tahot ja työryhmät toimivat osaltaan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Nämä työ-
ryhmät tukevat kunnan johtoryhmän ja poikki-
hallinnollisen hyvinvointityöryhmän tehtäviä.

Lisäksi yhteistyö poliittisten päättäjien, seura-
kunnan, poliisin ja eri tahojen asiantuntijoiden 
kanssa on välttämätöntä. Myös järjestöjen ja 
kansalaisten osallistaminen on tärkeä tulevai-
suuden voimavara.

Kunnan lakisääteisiä (THL 2018) monialaisia 
työryhmiä ovat:

- Ehkäisevän päihdetyön toimielin
- Nuorisotoimen monialainen työryhmä
- Nuorisovaltuusto
- Vanhusneuvosto
- Vammaisneuvosto
- Koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskelu-
huollon ohjausryhmä
- Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä

Hyvinvointiohjelma

Toimialat

Sote 
rajapinnat

Poliittiset 
päättäjät

Neuvostot
- Lasten / 
nuorten 

parlamentti
- Ikäihmisten 

neuvosto
-Vammais-
neuvosto

Verkostot

Järjestöt

Lasten ja 
nuorten 

hyvinvointi
- Lanupe tr

- Oppilashuolto
- Lape

Seurakunta
Poliisi

Asiantuntijat

1 

 
Kotouttaminen ja maahanmuuttotyö 

Ehkäisevä päihdetyö 
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3. Osa I, Alueen nykytila: hyvinvointi-
tiedon arviointi osa-alueittain
 
Hyvinvointiohjelman rakentuminen perustuu 
tietoon kuntalaisten väestöryhmittäisistä hy-
vinvoinnin ja terveyden indikaattoreista. Kun-
nan hyvinvointitehtävän edistämistä on tuettu 
valtakunnallisissa hankkeissa ja Rauma on 
mukana Kunta hyvinvoinnin edistäjänä verkos-
toprojektissa.

ARTTU2-tutkimusohjelmat tarkastelee kun-
nan roolin muutosta ja johtamista sekä mah-
dollisuuksia ja haasteita. (Kuntaliitto, 2017-
2018.)

UKK-instituutin koordinoimassa selvityksessä 
todetaan, että vähäinen fyysinen aktiivisuus, 
runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat 
yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron 
vuotuiset kustannukset, kun laskelmissa huo-
mioidaan terveyden- ja sosiaalihuollon kustan-
nukset, tuottavuuskustannukset, tuloverojen 
menetys, maksetut työttömyysturvaetuudet ja 
syrjäytymisen kustannukset. 

FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulosten 
mukaan suotuisa kansanterveyden kehitys on 
hidastumassa Suomessa. Keskeisten kansan-
tautien riskitekijät, kuten kohonnut verenpai-
ne, kokonaiskolesteroli ja lihavuus ovat yhä 
erittäin yleisiä, vaikka kolesterolitasot ovatkin 
laskussa. Iäkkäiden elämänlaatu on paran-
tunut, mutta toiminta- ja työkyvyssä aiemmin 
nähty nousujohteinen kehitys on hidastunut tai 
pysähtynyt. 

3.1 Talous ja elinvoima

Ikärakenne muuttuu siten, että väestö vanhe-
nee. Palvelutarve kuitenkin kasvaa hallitusti, 
koska väestö pysyy parempikuntoisena pidem-
pään. Syntyvyys on laskenut Raumalla kuten 
koko maassakin, mikä heijastelee väestöra-
kenteeseen. Väkiluku onkin Raumalla aleneva 
kuten koko Satakunnassa, joskin vuonna 2017 
väkiluvun väheneminen pysähtyi maahanmuu-
ton ansiosta. Vieraskielisten osuus on kas-
vanut Raumalla 2010-luvulla enemmän kuin 
Satakunnassa.

Demografinen huoltosuhde ilmaisee kuinka 
monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyt-

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

      
         
0 - 14-vuotiaat, % väestöstä (2017)  16,2  14,9  15,1  14,8
65 vuotta täyttäneet, % väestöstä (2017)  21,4  26,0  22,5  24,6
Huoltosuhde, demografinen (2017)  60,1  69,1  60,4  65,0
Koulutustasomittain (2016)   363  317  358  333
Verotulot, euroa / asukas (2016)   4 016  3 781  3 851  4 348
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (2016)  55,6  40,5  53,0  19,8
Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (2016) 27,2  25,0  27,4  25,1
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2016) 12,7  13,6  13,6  12,2

tä on sataa 15-64-vuotiasta kohti. Se on koko 
maata heikompi, mutta Satakuntaan nähden 
parempi. 

Koulutustaso jää Raumalla alhaisemmaksi 
kuin muualla Suomessa, mutta on korkeam-
pi kuin muualla Satakunnassa. Pienituloisia 
oli Raumalla vähemmän kuin koko maassa ja 
huomattavasti vähemmän kuin Satakunnassa. 
Tulonjako on tasaisempi Raumalla ja Satakun-
nassa kuin maassa keskimäärin (Gini-kerroin). 
Verotulot ovat olleet koko ajan yli maan keski-
arvon. Vuoden 2015 notkahduksen jälkeen ovat 
jälleen noususuunnassa. Velkaantuneisuusas-
te on Raumalla hyvällä tasolla.

Koko maa Satakunta RaumaVarsinais-
Suomi

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35?version=1.0
https://thl.fi/fi/-/tutut-terveysongelmat-yha-yleisia-suomessa-mutta-myonteistakin-kehitysta-on-nahtavissa
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3.2 Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet

Koko maa Satakunta RaumaVarsinais-
Suomi

  
         
Lasten pienituloisuusaste (2016)     11,7  12,4  12,2  10,8
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, 
% kaikista lapsiasuntokunnista (2016)    29,8  27,7  28,6  26,8
0-17-vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, 
% vastaavanikäisestä väestöstä, THL (2017)   7,1  6,4  7,5  8,0
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 
0-17-vuotiaat vuoden aikana, 
% vastaavanikäisestä väestöstä, THL (2017)   4,4  4,5  4,1  4,5
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä, THL (2017)   1,4  1,6  1,5  1,8
Tehostetun tuen oppilaiden määrä suhteessa 
perusopetuksen koko oppilasmäärään (%) (2017)*  9,7  9,4  10,3  9,4
Erityisen tuen oppilaiden määrä suhteessa 
perusopetuksen koko oppilasmäärään (%) (2017)*  7,7  8,9  10,1  10,4
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017) 8,5  8,7  7,6  9,6
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017)   18,9  23,8  19,2  18,9
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 
1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017)   23,7  25,3  23,5  21,2
Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi ja *Tilastokeskus

Lasten pienituloisuusaste näyttäytyy melko 
hyvänä Raumalla suhteessa koko maahan ja 
Satakuntaan. Lasten pienituloisuusaste jää 
Raumalla alle yleisen pienituloisuusasteen, 
joka osoittaa yleisen pienituloisuusasteen 
olevan kaikissa perheissä huolestuttavampaa 
kuin keskimäärin lapsiperheissä. Ahtaasti 
asuvien lapsiasuntokuntien osuus on Raumal-
la pienempi kuin maassa keskimäärin.

Raumalla tehtiin vuonna 2017 suhteellises-
ti enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin 
maassa keskimäärin. Lastensuojelun avo-
huollon asiakkaiden ja kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lapsien osuus kaikista lapsista on 
Raumalla suurempi kuin maassa keskimäärin. 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaitten määrä 
on kuitenkin laskenut. Avohuollon asiakkai-
den määrä on laskenut koko maassa, koska 
sosiaalihuoltolain uudistaminen vuonna 2015 
muutti lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn 
liittyvän asiakkuuden lastensuojelun avohuol-
lon asiakkuudesta sosiaalihuoltolain mukai-
seen asiakkuuteen.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiai-
den osuus on Raumalla korkeampi kuin Sata-
kunnassa ja koko maassa. Osuus on kuitenkin 
pysynyt samana vuodesta 2016 vuoteen 2017. 
Rauman lastensuojelussa on pitkäaikaisesti 
sijoitettuja lapsia 80, joista noin 57% on perhe-
hoidossa ja 43% laitoshoidossa. Huostaanotto-
jen perusteet ovat moninaisia, mutta erityisesti 

huumeiden, kannabiksen, käyttö ja siitä aiheu-
tuvat useat seurannaisvaikutukset (koulun-
käynnin laiminlyönnit, mielenterveysongelmat) 
ovat olleet yleisinä päätösperusteina. 

Rauman lastensuojeluun välitettiin vuonna 
2016 yhteensä 935 lastensuojeluilmoitusta, 
mutta vuonna 2017 ilmoituksia saapui 27% 
enemmän, yhteismäärältään 1200. Ilmoitusten 
korkea määrä kertoo toisaalta siitä, että ilmoi-
tusvelvolliset ovat sisäistäneet hyvin lasten-
suojelulain vaatimukset ja näistä on tiedotettu 
kattavasti yhteistyötahoja – lasta koskevat 
huolet havaitaan ja niistä ilmoitetaan lain 
mukaisesti. Toisaalta määrä kertoo myös siitä, 

että alaikäiset lapset ja lapsiperheet eivät saa 
vielä kattavasti ja oikea-aikaisesti tukea perus-
palveluista. 

Lastensuojeluilmoitusten kohteena Raumalla 
on vuosittain noin 500 eri lasta. Näistä lapsista 
lähes 50% on iältään 13–17-vuotiaita eli nuo-
risoikäisiin kohdentuvien ilmoitusten määrä on 
suhteellisen korkea.

Lastensuojeluilmoitusten ensisijaiset syype-
rusteet viestittävät, että Raumalla on kehitet-
tävä edelleen lasten ja vanhempien mielenter-
veys- ja päihdepalveluja.
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Tehostetun tuen oppilaiden määrä suhtees-
sa perusopetuksen koko oppilasmäärään on 
Raumalla pienempi kuin maassa keskimäärin, 
mutta erityisen tuen oppilaiden määrä puoles-
taan suurempi.

Erityisen tuen oppilaiden suuri määrä Rau-
malla selittyy osittain sillä, että kaupungis-
samme toimii vaativan erityisen tuen koulu, 
joka myy palveluita muillekin kunnille. Sen 
myötä Rauma toimii lähialueen erityisen tuen 
keskittymänä, jolloin erityisen tuen oppilai-
den määrä on keskivertoa suurempi. Erityisen 
tuen tarpeessa olevien koulutiensä aloittavien 
oppilaiden määrä on ollut viime vuosina suuri 
ja samansuuntaista heijastumaa vaikuttaisi 
näkyvän maakuntien ja valtakunnan tasolla. 
Diagnostiikan kehittyminen saattaisi selittää 
tätä ilmiötä ainakin osittain. Raumalla on myös 
edellytetty erityisen tuen päätöstä pienluokalla 
opiskelemiseksi ja se on myös saattanut nos-
taa erityisen tuen päätösten määrää ja laskea 
hieman tehostetun tuen oppilasmäärää.
Tuen saajien korkeampi määrä ei yksiselit-
teisesti ole negatiivinen asia. Se voi myös 
ilmentää sitä, että tuen tarpeisiin reagoidaan 
Raumalla tarpeen mukaisella tavalla ja tukea 
tarvitsevat lapset saavat erityisopetusta ja 
muita tukitoimia käyttöönsä keskivertoa pa-
remmin.

8. ja 9. luokan oppilaista 9,6 % on ilmoittanut 
vuonna 2017, ettei ole yhtään läheistä ystävää. 
Taso on maan keskiarvoa ja Satakuntaa kor-
keampi. Koulukiusattuna olemisen ilmoitta-
neiden määrä on ollut suuri vuonna 2013.

Ylipainoisten 8. ja 9. luokkalaisten oppilaiden 
osuus on noussut Raumalla kuten koko maas-
sakin. Kuitenkin liikkumattomien (= hengäs-
tyttävää liikuntaa alle 1h viikossa harrastavat) 
osuus on vähentynyt.

Raumalla 8. ja 9. luokkalaisista tosi humalas-
sa kerran vähintään kerran kuussa olleiden 
osuus oli yli maan keskiarvonvuonna. Samoin 
päivittäin tupakoivien osuus oli vuonna 2013 
suurempi kuin koko maassa ja Satakunnassa. 

Koulujen fyysisissä työoloissa on ilmennyt 
puutteita 8. ja 9. luokkalaisten vastausten mu-
kaan selkeäasti 2013 kouluterveyskyselyssä.

Raumalla kunnan kustantamaan kokopäivä-
hoitoon osallistuvien määrä on korke-ampi 
kuin koko maassa ja Satakunnassa. Osapäivä-
hoitoon osallistuvien määrä on taas alhaisem-
pi koko maahan ja Satakuntaan nähden.
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Hampaiden reikiintymistä seurataan suun 
terveydenhuollossa ja voidaan todeta, että 14- 
vuotiailla karieslöydökset ovat lisääntyneet. 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrän 
trendi on laskeva ja vuonna 2016 Raumalla 
tilanne oli parempi kuin maassa keskimäärin.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 
on pysynyt Raumalla samana vuodesta 2011 
lähtien ollen vähän alhaisemmalla tasolla kuin 
maassa keskimäärin. Nuorisotyöttömyys on 
noussut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien kään-
tyen kuitenkin vuonna 2016 laskuun. Raumal-
la tilanne on edelleen parempi kuin maassa 
keskimäärin.

Koko maa Satakunta Rauma
Varsinais-

Suomi

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

 Lähde: Rauman kaupunki, Suun terveydenhuolto.

3.4 Nuoret ja nuoret aikuiset

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä (2016)   8,3  8,0  8,3  6,7
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä (2017)   1,0  1,2  1,1  0,8
Nuorisotyöttömät, 
% 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (2017)   14,4  15,4  12,7  9,4
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Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Koko maa Satakunta Rauma
Varsinais-

Suomi

Raumalla ammatillisen oppilaitokset 1. ja 2. 
vuoden opiskelijat syövät koululounasta hei-
kommin kuin maassa keskimäärin. Liikkumat-
tomien 
(= hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 1 
h viikossa harrastavat) osuus on sen sijaan 
Raumalla pienempi ja siinä on ollut suotuisaa 
kehitystä vuodesta 2013 vuoteen 2017.

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista laittomia huumeita on kokeil-
lut kouluterveyskyselyn mukaan vähemmän 
vuonna 2017 kuin 2015. Raumalla huumeita 
kokeilleiden määrä on pienempi kuin maassa 
keskimäärin ja muualla Satakunnassa. Alko-
holin ja tupakan käytön osalta Raumalla ja Sa-
takunnassa ollaan ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoiden osalta yli maan keskiarvon.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ei ole 
saatavilla Rauman osalta valtakunnallista 
kouluterveyskyselyn tietoa vuodelta 2017. 
Vapaa-ajan liikuntaa aktiivisesti harrastavien 
prosentuaalinen osuus kaikista Activity Stone-
sin kyselyyn vastanneista vuonna 2015 oli 50% 
ja vuonna 2017 oli 46,7%. Kerran viikossa tai 
harvemmin liikuntaa harrastavien osuus vuon-
na 2015 oli 8,9% ja vuonna 2017 oli 7,5%. 

Ylipaino on lisääntynyt ammatillisen oppilai-
toksen opiskelijoilla.

Ei syö koululounasta päivittäin, 
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017)  26,7       26,2            27,2      29,3
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, 
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017)  38,9       41,6            37,5      35,2
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, 
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017)  20,9       19,8            19,9      18,5
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, 
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017)  28,1       33,3            31,5      37,8
Tupakoi päivittäin, 
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017)  23,2       28,3            25,4      26,6
Ylipaino, 
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017)  26,2       31,6            26,7      31,5
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Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 
75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2017) 11,3          9,7           11,9            10,2
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2016) 7,3         8,3           6,6   7,6
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., 
% vastaavanikäisestä väestöstä (2016)     1,7         1,8           2,8   2,1
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 
65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä (2016)   347,9         351,8      304,5            387,4

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Työllisyystilanne on parantunut työllisyyden 
käännyttyä nousuun ja työttömyyden laskuun. 
Raumalla kehitys on ollut suotuisampaa kuin 
maassa keskimäärin. Vaikeasti työllistyvien 
osalta (rakennetyöttömyys) on ollut hyvää 
kehitystä.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 
-vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus on 
lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen 75 
-vuotta täyttäneiden osuus on noussut. Van-
hainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
olevien osuus on vähentynyt painottuen kotiin.

Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75 
vuotta täyttäneiden osuus on noussut hiljalleen. 
Vuonna 2016 se oli 89,8 % ja vuonna 2017 se oli 
90,3 %.

3.4 Työikäiset

3.5 Ikäihmiset

Koko maa

Koko maa

Satakunta

Satakunta

Rauma

Rauma

Varsinais-
Suomi

Varsinais-
Suomi

Työttömät, % työvoimasta (2017)    11,5  11,9  11,2  10,7
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), 
% 15-64-vuotiaista (2017)    5,6  5,6  5,5  5,1
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä (2017)   6,9  8,1  6,9  6,3
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä (2016)   2,4  1,3  1,6  1,5
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3.6 Kaikki ikäryhmät

2015 
         
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu  100  97,3  94,3  89,9
Aivoverisuonitauti-indeksi, ikävakioitu  100  110,9  98,6  106,9
Dementiaindeksi, ikävakioitu   100  63,0  83,7  82,7
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu   100  80,9  87,6  68,5
Sepelvaltimotauti-indeksi, ikävakioitu  100  87,6  89,4  86,2
Syöpäindeksi, ikävakioitu    100  99,3  104,3  102,1
Tapaturmaindeksi, ikävakioitu   100  114,1  97,0  100,1
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu 100  114,4  97,0  98,2

Koko maa

Koko maa

Satakunta

Satakunta

Rauma

Rauma

Varsinais-
Suomi

Varsinais-
Suomi

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Sairastavuusindeksi on Raumalla yleisellä 
tasolla hyvä. Aivoverisuonitauti-indeksi on 
suurin.

Kansanterveysindeksi osoittaa, että Raumalla 
on suhteellisen hyvä tilanne verrattuna koko 
maahan.

2017 

103 Diabetes    100     94,7     100,5    89,1
112 Psykoosit   100     89,4     95,8     87,0
201 Sydämen vajaatoiminta 100     65,6     79,6     66,2
202 Nivelreuma   100     101,7    97,0     98,2
203 Astma    100     81,0     75,7     72,6
205 Verenpainetauti   100     84,2     98,4     97,7
206 Sepelvaltimotauti  100     69,4     78,4     68,5
Kansantauti-indeksi   100     83,7     89,3     82,8
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4. Osa II: Hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu paikalliset olosuhteet, palvelujärjestelmän kokonaisuus ja mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvinvointiohjelman hyvinvointisuunnitelmassa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi asetettuja tavoitteita sekä niiden toteut-
tamiseksi tähtääviä kehittämistoimenpiteitä ja niiden kustannusvaikutuksia tarkastellaan vuosittain sekä talousarvion että tilinpäätöksen laatimi-
sen yhteydessä. Kaikki toimialat sisällyttävät tavoitetta konkretisoivat kehittämistoimenpiteet omiin toiminnan ja talouden suunnitelmiinsa. 

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet:

Hyvinvoiva kuntalainen

1. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
• Elintavat, kansansairauksien ehkäisy (ravitsemus, liikunta, 
päihteet)
•Liikunnan lisääminen, liikunnan palveluketjujen kehittäminen
•Päihteiden käytön vähentyminen – Savuton Rauma
•Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen

2. Syrjäytymisen ehkäisy
• Laadukkaiden peruspalvelujen turvaaminen ja varhainen 
puuttuminen
• Asuinalueiden tasapuolisuus
• Työttömyyden vähentäminen

3. Turvallisuuden lisääminen
• Turvallisten asuinympäristöjen luominen ja ylläpitäminen
• Terveelliset ja turvalliset kiinteistöjen luominen ja 
ylläpitäminen
• Kotona asumisen tukeminen
• Kiusaamisen poistaminen, väkivallan väheneminen
• Tapaturmien väheneminen

Osallistuva, keskusteleva ja liikkuva kuntalainen

1. Osallisuuden, omatoimisuuden ja aktiivisuusmahdollisuuk-
sien lisääminen
2. Toiminnallisten verkostojen kattavuuden turvaaminen
3. Hyvien liikkumismahdollisuuksien turvaaminen ja lisääminen
4. Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen 
5. Turvallisen liikkumaympäristön luominen

Aktiivinen kuntalainen

1. Koulutuspaikkojen tarjonta ja koulutuksen kehittyminen

2. Ostovoiman varmistaminen

3. Yrittäjyyden tukeminen

4. Työpaikkojen luominen

Viihtyvä, innostunut ja rohkea kuntalainen

1. Hyvien ja monipuolisten kulttuuripalvelujen tarjoaminen

2. Vuorovaikutteisen ja keskustelevan ilmapiirin turvaaminen

3. Luovan ja yhteisöllisen ilmapiirin mahdollistaminen
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4.1 Hyvinvointisuunnitelmataulukon kohderyhmät väestöryhmittäin
 

HYVINVOINTIOHJELMA, OSA II 
Hyvinvointisuunnitelma LUONNOS (7.9.2018) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 
HV SUUNNITELMA / kk 

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI RAUMA 
TARINAN 
PAINOPISTE

Kaikki ikäryhmät: Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1 2 3 4

- Turvataan laadukkaat peruspalvelut

- Tunnistetaan korkeassa riskissä olevat henkilöt ja tuetaan heidän elintapojen 
parantumistaan
*Järjestetään elintapaneuvontaa ja –ryhmiä (painonhallinta/diabetes, päihteet, 
tupakka, liikunta)
*Ollaan mukana Satakunnan Vesote –hankkeessa (vaikuttava elintapaohjaus 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti)

- Tarjotaan liikuntaneuvontaa systemaattisesti kuntalaisille ja lisätään se osaksi 
ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa Lipake –mallin (liikunnan palveluketjun) 
mukaisesti

- Kehitetään ravitsemusneuvontaa ja kouluruokailua, esim. Sydänmerkkiaterioiden 
käyttöönotto

- Tuetaan kuntalaisia savuttomuuteen

- Nimetään ehkäisevän päihdetyön toimielin ja valmistellaan moniammatillinen 
ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintamalli

- Mahdollistetaan itsehoito kehittämällä itsehoitopisteitä, itsehoitoportaaleja, 
nettipalveluja ja jakamalla materiaalia

- Tiedotetaan paikallisista palveluista

Kons. palvelut

Kaikki toimialat 
ja palvelualueet

Sote
Sivistys
Liikuntatoimi

Hyvinvointikertomus,
arviointi vuosittain 
talousarvion 
yhteydessä;
HYTE -kerroin
Tulosindikaattorit (THL):
1. Terveydentilan kokemus
2. Tupakoi päivittäin
3. Ylipaino
4. Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet
5. Nuorisotyöttömät
6. Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneet
7. Työkyvyttömyyseläkettä 
saavat
8. Kaatumisiin ja putoamisiin 
liittyvät hoitojaksot
9. Elintapaneuvonnan 
toteutuminen
10. Mini-intervention 
toteutuminen 

Sairastavuusindeksi
Kansanterveysindeksi

T2 DM riskipisteet; 
paino, vyöt.ymp. BMI

x x x x
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HYVINVOINTIOHJELMA, OSA II 
Hyvinvointisuunnitelma LUONNOS (7.9.2018) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
HV SUUNNITELMA / kk 

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI STRATEGIAN 
PAINOPISTE

- Kehitetään poikkihallinnollista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja 
johtamista kunnan eri toimi- ja hallinnonalojen, kunnan ja kolmannen sektorin /
järjestöjen /eri yhteistyöverkostojen, kunnan ja maakunnan sekä elinkeinoelämän ja 
koulutusorganisaatioiden välillä

- Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia suoriin vaikutusmahdollisuuksiin, kuntalaisten 
aktiiviseen verkostoitumiseen ja toimenpiteisiin, joilla edistetään osallisuutta ja 
yhteisöllisyyden kasvua

- Hyödynnetään teknologiaa ja parannetaan palvelujen esteettömyyttä

Kaikki toimialat 
ja palvelualueet

Verkostojen toiminta

Asiakaspalautteet

Sähköiset palvelut

x x x x

- Parannetaan maapoliittisin keinoin asuinalueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä
- Huomioidaan kuntalaisten asumishyvinvointi huolehtimalla lähiluonnon, puistojen ja 

ympäristön viihtyisyydestä ja vapaa-ajan mahdollisuuksista
- Huomioidaan kaupunkisuunnittelussa tasapainoiset asuinkokonaisuudet 

*omistus- ja vuokra-asunnot, asuntojen koot, monipuolisuus, kohtuuhintainen ja –
tasoinen tontti- ja asuntotarjonta

- Edistetään kunnan tilojen moninaiskäyttöä ja maksuttomuutta (erityisesti lasten ja 
nuorten harrastukset, työttömät, vanhukset)

Tek. toimiala,
Sivistys
Kons.palv.

Maapoliittisen 
ohjelman 
toteutuminen

x x x x

- Varmistetaan, että kuntalaisten elinympäristön ilman- ja vedenlaatu säilyvät hyvänä
*Huolehditaan kiinteistöjen ja tapahtumien turvallisuudesta ja sisäilman 
puhtaudesta

- Varmistetaan ympäristön ja puistoalueiden siisteys ja toimivuus
- Jatketaan hiilineutraalin kunnan edistämistä (HINKU –hanke)

Tek. toimiala
Sote
Terveysvalvonta

Ilmanlaatu
Kiinteistöjen kunto

x x
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HYVINVOINTIOHJELMA, OSA II 
Hyvinvointisuunnitelma LUONNOS (7.9.2018) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 
HV SUUNNITELMA / kk 

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI STRATEGIAN 
PAINOPISTE

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

- Osallistutaan maakunnalliseen lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin 
palvelujen kehittämiseen Lanu –hankkeessa
*Rauma – Lapsiystävällinen kaupunki

- Turvataan lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen saatavuus Raumalla
- Jatketaan raumalaisen perhetyön mallin kehittämistä
- Hyödynnetään Neuvokas- perhe –mallia ja materiaalia sekä Lasten ja nuorten 

lihavuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito –suositusta lasten lihavuudesta

Perhekeskus / 
Sote
Sivistys

Lanu –hankkeen 
arviointi

Toteutunut / ei 
toteutunut

x x x

- Kehitetään sairaan lapsen kotihoitoa ja perhetyötä
- Jatketaan varhaisen puuttumisen menetelmiä ja käytäntöjä: Pois syrjästä –malli 

sekä Omin jaloin –työmalli
- Vakiinnutetaan huolen varhainen havaitseminen ja puheeksi ottaminen 

toimintamalleiksi; vakiinnutetaan ”Verkkokeinu-” ja ”Huolipolku”-toimintamallit 
varhaiskasvatukseen 

- Jatketaan Onnistuvat opit –toimintamallin toteutusta

Sote,
Perhekeskus
Sivistys

Toteutunut / ei 
toteutunut

x

- Toteutetaan laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla. 
- Tehdään riskikartoituksia koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Sote Toteutumisaste
TEA viisari

x

- Asetetaan 0-toleranssi koulukiusaamiselle
*vakiinnutetaan hyväksi koettuja toimintamalleja, esim. KiVa-kouluohjelma
kiusaamista vastaan

Sivistys
Nuorisopalvelut

Kouluterveyskysely x x x

- Luodaan yhteiset käytännöt rajoittaa alaikäisten alkoholin ja tupakan saatavuutta Sivistys
Nuorisopalvelut
Sote

Toteutunut / ei 
toteutunut
Lastensuojeluilmoituk
set

x
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HYVINVOINTIOHJELMA, OSA II 
Hyvinvointisuunnitelma LUONNOS (7.9.2018) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 
HV SUUNNITELMA / kk 

- Kehitetään lapsiperheiden liikuntaneuvontaa ja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä
- Tehostetaan matalan kynnyksen kulttuuri- ja harrastustoimintaa, kuten koulujen ja 

seurakuntien aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa
- Lisätään liikuntaa kouluissa, päiväkodeissa ja kerhoissa, mm. Liikkuva Koulu
- Toteutetaan turvallisia ja ohjattuja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia eri-ikäisille 

lapsille
- Kehitetään koulutilojen ja muiden kaupungin tilaresurssien tehokasta käyttöä esim.

lasten ja nuorten harrastuskäyttöön koulupäivän jälkeen

Kons. palvelut

Sivistys ja 
nuorisopalvelut

Kulttuuri- ja 
vapaa-aika-toimi

Toteutunut / ei 
toteutunut

x x

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI STRATEGIAN 
PAINOPISTE

Nuoret ja nuoret aikuiset

- Osallistutaan aktiivisesti ammattikoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen 
kehittämistyöhön ja turvataan nuorille tukitoimia koulutuksen ja työelämään 
siirtymisen nivelvaiheissa (kesätyöntekijöiden tuki, kesäteekkaritoiminta)

- Tuetaan nuorten opinto-ohjausta, kiinnittymistä työmarkkinoille, järjestetään 
työpajatoimintaa ja ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ohjaavilla toimenpiteillä

- Otetaan käyttöön nuorison harrastuspassi
- Luodaan kaupunkiympäristö sellaiseksi, että nuorilla on toimintatiloja sekä liikunta-

ja tapaamispaikkoja mahdollisimman lähellä asuinympäristöään

Kons. palv.
Sote
Sivistys

Nuorisotyöttömien 
osuus

x x x x

- Osallistutaan Selvin päin Satakunnassa –hankkeeseen, jossa tavoitteena on luoda 
Satakuntaan nuorten ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit 
mm. Pakka-mallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä

- Ehkäistään nuorten päihteiden käyttöä
* mm. Etsivä nuorisotyö

Sivistys
Sote

Kouluterveyskysely x
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HYVINVOINTIOHJELMA, OSA II 
Hyvinvointisuunnitelma LUONNOS (7.9.2018) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 
HV SUUNNITELMA / kk 

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI STRATEGIAN 
PAINOPISTE

Työikäiset

- Kehitetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja edistetään asukkaiden fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia

- Järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa
- Vakiinnutetaan työttömien työkykyä ylläpitävät terveyspalvelut

Kons. palv.
Sote

Työllisyysaste

Kokonaistyöttömyys

Nuorisotyöttömyys

x x

- Edistetään mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ehkäisyä ja varhaista puuttumista
*Pyritään päihteiden käytön varhaiseen tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen 
kaikissa palvelupisteissä ja järjestöjen toiminnassa
*Tehdään riskikartoituksia työterveyshuollon, kotisairaanhoidon sekä kohdennetusti 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimesta

Sote Audit, mini-
intervention 
toteutuminen

Työkyvyttömyyseläket
tä saavat mielenterv.-
häiriöiden vuoksi

Menetetyt elinvuodet 
(PYLL)

x

- Edistetään työmatkapyöräilyä ja kestävää liikkumista Tek. toimiala Toteutunut / ei 
toteutunut

x x
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HYVINVOINTIOHJELMA, OSA II 
Hyvinvointisuunnitelma LUONNOS (7.9.2018) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 
HV SUUNNITELMA / kk 

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI STRATEGIAN 
PAINOPISTE

Ikäihmiset

- Kehitetään hyvinvointikeskus -mallia tukemaan ikääntyvien toimintakykyä
*Voimaa vanhuuteen –ohjelma
*Ulkoiluystävätoiminta, vertaisohjaajatoiminta ja vapaaehtoistyö (tuolijumpat)

- Mahdollistetaan ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet palvelujen kehittämisessä
- Mahdollistetaan ravitsemusneuvonta ja ravitsemustilan arvioinnit

Sote
Sivistys:
Liikunta- ja 
kulttuuripalvelut

Toimintakykymittarit

MNA –
ravitsemustestit

x x

- Tuetaan ikäihmisten kotona asumista
- Järjestetään päivätoimintaa yhteistyössä verkostojen kanssa
- Kehitetään liikenne- ja kuljetuspalveluita

Sote
Tek. toimiala
Järjestöt

Kotihoidon piirissä 
olevien määrä

x x x

KOHDERYHMÄ                TAVOITTEET JA TOIMENPITEET;
Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit                                                                   

VASTUUTAHO   ARVIOINTI STRATEGIAN 
PAINOPISTE

Vammaiset

- Turvataan tarpeelliset tukitoimet vammaisille kuntalaisille
- Varmistetaan sujuva kommunikaatio / kommunikaatiopassin käyttäminen
- Tarjotaan mahdollisuus kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan

Sote
Sivistys

x

Maahanmuuttajat

- Koordinoidaan ja tuetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotoutumista sekä 
työllistymistä

Kons. palv.
Sote
Sivistys

Maahanmuuttajien 
työllisyysaste

x x
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