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Taustatiedot

• Vastaajien kokonaismäärä 1805

– Kuntalaisia 73 % (1320) ja henkilöstön edustajia 27 % (484)

– Naisia 70 % (1262) ja miehiä 30 % (543)

– 94 % (1691) vastaajista asuu Raumalla, 6 % (113) muualla
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HUOM! 7-14-vuotiaiden osuus ei ole täysin todellinen. Ikäkysymyksessä ei voinut valita ’tyhjää’, 

joten esim. paperivastauksissa osa jätti ilmoittamatta ikänsä eikä ikää voitu näin ollen todentaa.
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Talous

5. Merkitse tärkeysjärjestykseen toimet, joilla kaupungin talous 

tulisi saada tasapainoon.

• Kysymykseen vastasi 1586 henkilöä

• Kaaviossa 1. sijojen lukumäärä
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Talous

6. Merkitse tärkeysjärjestykseen toimet, joilla kaupungin 

investointeja tulisi rahoittaa.

• Kysymykseen vastasi 1535 henkilöä
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Talous

7. Mitä kehittämisideoita/-ajatuksia sinulla on Rauman kaupungin 

säästöjen aikaansaamiseksi?

• 563 vastausta

• Harkinta investointien tekemiseen

• Organisaation sujuvoittaminen

• Kouluverkkoratkaisujen pohtiminen kriittisesti 

• Sote-palveluiden (osastopaikat, erikoissairaanhoito) säilyttäminen 

Raumalla 

• Prosessien tehostaminen

• Veroprosentin nostaminen

• Kriittinen suhtautuminen ruoka- ja puhtauspalveluiden 

liikkeenluovutukseen 

• Seura- ja yhdistysavustusten kriittinen arviointi

• Pidemmän aikavälin vetovoimatekijöiden huomioiminen

• Säästökohteiden läpinäkyvyys, todellisuus ja tasapuolisuus.
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Palvelualueiden kunnossapito

8. Jos yleisten alueiden palvelutasoa on säästösyistä alennettava, 

mihin kohdistaisit säästötoimet?
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• Kysymykseen vastasi 1584 henkilöä

• Kaaviossa 1. sijojen lukumäärä
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Palvelualueiden kunnossapito

9. Vapaa palaute yleisten alueiden palvelutasosta

• 339 vastausta

• Heikennetään palvelutasoa kautta linjan 5-10 %

• Kunnossapidon toimintojen tehostaminen, oman työn uudelleen tarkastelu ja 

toimenkuvien yhdisteleminen 

• Väylien turvallisuudesta ei saa tinkiä

• Pyöräteiden kunnossapitoon satsattava, ei vähennettävä  työ- ja 

koulumatkaliikenne, ikäihmisten liikkuminen

• Katuvalaistusta voi vähentää ja kesällä pidentää valotonta kautta

• Viihtyisä, vihreä ja hyvin hoidettu ympäristö on Raumalle imagoasia

• Vähennetään kukkaistutuksia ja muutetaan vähempiarvoiset viheralueet 

niityiksi/maisemapelloiksi/puistometsiksi/luonnontilaisiksi

• Kuntalaisaktiivisuuden käyttäminen ja asukkaiden/seurojen/yhdistysten 

osallistaminen viher- ja ulkoilualueiden hoitoon 

• Leikkipuistoissa ja ulkoliikuntapaikoissa panostus enemmän laatuun kuin määrään 

• Leikkipuistoissa panostaminen muutamaan suurempaan/laadukkaampaan 

puistoon, muuten voi olla muutamia pienempiä leikkipuistoja.
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Ruoka- ja puhtauspalvelut

10. Mitä asioita arvostat ruoka- ja puhtauspalveluissa?

42 %

3 %
7 %

48 %

1.

Kaupunki tuottaa
palvelun itse

Yksityinen yritys
tuottaa palvelun

Palvelun tuottajalla ei
ole merkitystä

Palvelu tuotetaan
laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti
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2.

Kaupunki tuottaa
palvelun itse

Yksityinen yritys
tuottaa palvelun

Palvelun tuottajalla ei
ole merkitystä

Palvelu tuotetaan
laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti

• Kysymykseen vastasi 1620 henkilöä

• Alla olevissa kaavioissa vastausten 1. ja 2. sijojen määrät = tärkeimmät
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Ruoka- ja puhtauspalvelut

10. Mitä asioita arvostat ruoka- ja puhtauspalveluissa?
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tuottaa palvelun
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Palvelu tuotetaan
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4.

Kaupunki tuottaa
palvelun itse

Yksityinen yritys
tuottaa palvelun

Palvelun tuottajalla ei
ole merkitystä

Palvelu tuotetaan
laadukkaasti ja
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• Kysymykseen vastasi 1620 henkilöä

• Alla olevissa kaavioissa vastausten 3. ja 4. sijojen määrät = vähiten tärkeät
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Ruoka- ja puhtauspalvelut

11. Vapaa palaute ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaan liittyen

• 460 vastausta

• Suurin osa vastaajista pitää tärkeänä, että palvelut tuotetaan laadukkaasti ja 

tehokkaasti.

• Ruuan laatu mielletään kotimaisuuteen, terveellisyyteen ja lähellä tuotettuun 

ruokaan, jonka alkuperä tunnetaan.

• Siivouksen osalta tärkeänä pidetään hygienia- ja puhtaustason säilymistä ja 

kiinteistöjen kunnosta huolehtimista.

• Nykyinen oma palvelutoiminta sai runsaasti kiitosta, joskin toiminnan 

tehostamis- ja parantamistoimenpiteitäkin tuotiin esille.

• Osalle vastaajista palvelun tuottajalla ei ollut suurta merkitystä. Tärkeänä 

pidetään, että palvelutaso säilyy jatkossakin hyvänä palvelun tuottajasta 

riippumatta.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

12. Miten arvioit suunnitellun erikoissairaanhoidon siirron 

Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuulle vaikuttavan oman tai 

perheesi tilanteeseen?

• Kysymykseen vastasi 1588 henkilöä
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

14. Miten suhtaudut ehdotettuun osastopaikkojen muutokseen?

• Kysymykseen vastasi 1607 henkilöä
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

13. Vapaa palaute erikoissairaanhoidon palveluihin liittyen

• 465 vastausta, joista 343 kuntalaisilta ja 122 henkilöstöltä

• Saadaanko taloudellista hyötyä?

– Sairaanhoitopiirin laskutukseen ei voida vaikuttaa ja ennakointi hankalaa

– Työpaikkojen siirto muualle siirtää verotuloja muualle

• Kulkeminen Raumalta Poriin 

– Liikenne lisääntyy ja siihen kuluu enemmän aikaa. Ilmastovaikutukset ja turvallisuus.

– Matkustaminen lisää kustannuksia. Kelan matkakorvausjärjestelmää heikennetty, kaikilla ei 

varaa taksiin, jos ei omaa autoa. Julkinen liikenne ei tarjoa tarpeeksi vuoroja.

• Palvelujen saatavuus ja Rauman vetovoima heikkenevät

– Sairaanhoitopiiri ei ole luvannut järjestää palveluja Raumalla. Useissa vastauksissa toivottiin 

palvelujen olevan Raumalla, erityisesti lasten ja nuorten palveluja. Tuottajalla ei väliä.

– Hoitoon pääsyn aika pitenee, pystyykö Satasairaala ottamaan kaikkia potilaita vastaan

– Erikoissairaanhoidon lähetteet Poriin lisääntyvät, jos poliklinikat suljetaan Raumalta

– Palvelujen heikentymisellä on negatiivinen vaikutus väestön kehitykseen ja 

elinvoimaisuuteen. Nuoret ja lapsiperheet lähtevät.

• Osastopaikkojen vähentäminen

– Paikan ostaminen muualta on kallista, jos oma kapasiteetti ei riitä 

– Osastopaikkojen vähennykset ajavat kotihoidon tiukemmalle, tarve esim. intervallipaikoille 

lisääntyy, kotona asuvat ikäihmiset eivät saa paikkaa intervalliin
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Varhaiskasvatus

33. Lapseni on varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

• Vastaajien määrä 915, valittujen vastausten lukumäärä 2621

• Vastaajista 

– 33 % käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja

– 9 % käyttää yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja

– 55 % vastaa kuntalaisena kysymyksiin
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Varhaiskasvatus

34. Mitä mielestäsi pitää ottaa huomioon palveluverkkoa 

sopeutettaessa ja kehitettäessä? Valitse kolme mielestäsi 

tärkeintä vaihtoehtoa.

• Vastaajia 991
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Varhaiskasvatus

34. Mitä mielestäsi pitää ottaa huomioon palveluverkkoa 

sopeutettaessa ja kehitettäessä?

• Kuntalaisten mielestä kolme tärkeintä tekijää, jotka pitää huomioida 

sopeutettaessa/kehitettäessä varhaiskasvatuksen palveluverkkoa ovat

– terve ja toimintaan soveltuva päiväkotikiinteistö

– varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen tarjonta (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin 

varhaiskasvatus)

– varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen alueellinen tasapaino

• Tärkeänä pidetään myös ehyttä varhaiskasvatuspolkua ja ehyttä koulupolkua 

esiopetuksesta perusopetukseen.

• Avoimeen tekstikenttään annetuista vastauksista (n=41) nousivat useammalla 

maininnalla esille seuraavat asiat

– huoli lapsiryhmien kokoon suurenemisesta muutosten myötä (n=5)

– pienien varhaiskasvatusyksiköiden puolustaminen (n=4)

– toive Englanninkielisen lastentarhan esiopetuksen ja toiminnan säilymisestä ennallaan (n=5)

– henkilökunnan ammattitaito ja motivoituneisuus (n=5) sekä

– perheiden valinnanmahdollisuuksien säilyminen (n=4)
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Varhaiskasvatus

35. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä lapsesi 

varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa? Valitse kolme tärkeintä.

• Vastaajia 957, valittujen vastausten lukumäärä 2741
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Varhaiskasvatus

35. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä lapsesi 

varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa? 

• Kuntalaisten mielestä kolme tärkeintä asiaa lapsen 

varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa ovat

– ammattitaitoinen henkilökunta

– terveellinen ja turvallinen päiväkoti-/esiopetus/ryhmäperhepäivähoitokiinteistö

– lapsen yksilöllinen huomioiminen

• Muita tärkeitä asioita olivat 

– toimiva yhteistyökodin ja varhaiskasvatuksen/esiopetuksen välillä

– varhaiskasvatus-/esiopetuspaikan sijainti

– riittävät varhaiserityiskasvatuksen resurssit

• Avoimeen tekstikenttään annetuissa vastauksissa (n=22) mainittiin lisäksi seuraavia 

asioita

• henkilökunnan motivoituneisuus ja riittävä määrä (n=5)

• lasten huomioiminen (n=3)

• päiväkodin koko (riittävän suuri / pieni) (n=2)

• pieni ryhmäkoko (n=2)

• perheiden valintamahdollisuuksien säilyminen (n=2)
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Varhaiskasvatus

36. Kumpi vaihtoehto on mielestäsi parempi varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen palveluverkoksi?

• Vastaajia 803
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Varhaiskasvatus

36. Kumpi vaihtoehto on mielestäsi parempi varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen palveluverkoksi?

• Kysymykseen vastanneista kuntalaisista 54 % pitää vaihtoehtoa 1 

parempana kuin vaihtoehtoa 2. 

• 27 % kuntalaisista esittää joitakin muutoksia tai kommentteja ehdotuksiin.

• Avoimeen tekstikenttään Vaihtoehto 3: muu, mikä tuli 172 vastausta. 

• Kuntalaisten esittämiä muutoksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ovat

– ei tehdä muutoksia nykyiseen palveluverkkoon (n= 57, 33,1 %)

– muutetaan vaihtoehtoa 1 siten, että vain Otan päiväkoti suljetaan (n=34, 19,8 %)

– säilytetään Uudenlahden metsäeskari (n=21, 12,2 %)

– muutetaan vaihtoehtoa 2 siten, että suljetaan vain Polarin päiväkoti (n=11, 6,4 %)

– suljetaan sekä Otan että Polarin päiväkoti (n=9, 5,2 %)

– luovutaan ryhmäperhepäiväkoti Mustikan sulkemisesta (n=6, 3,5 %)

– ostetaan edelleen esiopetuspalvelua Englanninkieliseltä lastentarhalta (n=4, 2,3 

%)
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Varhaiskasvatus

37. Perustelut koskien valittua muutosvaihtoehtoa

• Vastaajia 203

• Kuntalaisten esiin tuomia asioita

– kaupungin eteläisten osien palvelut tulee säilyttää ja Onnelan päiväkotia ei pidä sulkea 

(n=38, 18,7 %)

– Uudenlahden päiväkodin metsäeskaria ei tule sulkea (n=30, 14,8 %)

– Otan päiväkoti voidaan sulkea (n=34, 16,7 %)

– ryhmäperhepäiväkoti Mustikkaa ei tule sulkea (n=13, 6,4 %)

– ei tehdä muutoksia nykyiseen varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen palveluverkkoon (n=11, 5,4 

%)

– huoli lapsiryhmien koon kasvusta muutosten vuoksi (n=10, 4,9 %)

– pienet varhaiskasvatusyksiköt lapsille parempia kuin suuret (n=9, 4,4 %)

– varhaiskasvatuspalvelujen alueellinen tasapaino tärkeä (n=8, 3,9 %)

– korostetaan Englanninkielisen lastentarhan merkitystä lasten englanninkielen taidon 

kehitykselle sekä Rauman kaupungille (n=6, 3 %)

– perheiden valintamahdollisuuksien säilyminen (n=5, 2,5 %)

– Otan päiväkotia ei tule sulkea (n=6, 3 %) 
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Varhaiskasvatus

38. Miten arvioit varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

palveluverkkomuutoksen vaikuttavan perheesi elämään?

• Vaihtoehto 1: Otan päiväkodin, Polarin päiväkodin Vaahteramäki-ryhmän, 

ryhmäperhepäiväkoti Mustikan ja Uudenlahden metsäeskarin sulkeminen

– Vastaajien määrä 1119
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Vähän vaikutusta

Ei vaikutusta

Vastaajista 82 % ilmoittaa, että mikäli varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset toteutetaan 

vaihtoehdon 1 mukaan, muutoksella ei ole vaikutusta vastaajan perheen elämään. Vastaajista 8 % 

ilmoittaa, että muutoksella on paljon vaikutusta perheen arkeen, mikäli vaihtoehto 1 toteutuu.
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Varhaiskasvatus

39. Perustelut, vaihtoehto 1

• Vastaajia 119

• Vaihtoehto 1:n toteutumisen seuraukset vastaajien (n=119) perheille ja muita 

näkemyksiä

– ei vaikutuksia vastaajan perheen elämään (n=70)

– aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin lapsen tulevasta esiopetus- tai varhaiskasvatuspaikasta 

(n=12)

– huoli lapsiryhmien koon kasvusta muutosten vuoksi (n=8)

– aiheuttaa muutoksen lapsen hoitopaikkaan (n=5)
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Varhaiskasvatus

40. Vaihtoehto 2: Polarin päiväkodin (entinen Rinkeli) 

kokonaisuudessaan (sisältäen Vaahteramäki-ryhmän), Onnelan 

päiväkodin, ryhmäperhepäiväkoti Mustikan ja Uudenlahden 

metsäeskarin sulkeminen

• Vastaajia 1103
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Paljon vaikutusta

Ei vaikutusta

Vastaajista 77 % ilmoittaa, että mikäli varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset toteutetaan 

vaihtoehdon 2 mukaan, muutoksella ei ole vaikutusta vastaajan perheen elämään. Vastaajista 12 % 

ilmoittaa, että muutoksella on paljon vaikutusta perheen arkeen, mikäli vaihtoehto 2 toteutuu.
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Varhaiskasvatus

41. Perustelut, vaihtoehto 2

• Vastaajia 121

• Vaihtoehto 2:n toteutumisen seuraukset vastaajien (n=121) perheille ja muita 

näkemyksiä

– ei vaikutuksia vastaajan perheen elämään (n=35)

– aiheuttaa muutoksen lapsen hoitopaikkaan (n=14)

– aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin lapsen tulevasta esiopetus- tai varhaiskasvatuspaikasta 

(n=14)

– vastustetaan Onnelan päiväkodin sulkemista ja eteläisen alueen varhaiskasvatus- ja 

esiopetuspalvelujen vähenemistä (n=14)

– esitetään huoli lasten kuljetusmatkojen pitenemisestä (n=2)

– esitetään huoli lapsiryhmien koon kasvusta muutosten vuoksi (n=2)
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Varhaiskasvatus

42. Miten "Pikkunorssi"-päiväkodin tulo elokuussa 2020 osaksi 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkkoa mahdollisesti 

vaikuttaa perheesi arkeen?

• Vastaajia 1089
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Paljon vaikutusta

Vähän vaikutusta

Ei vaikutusta

Vastaajista 83 % ilmoittaa, että ”Pikkunorssi”-päiväkodin tulolla elokuussa 2020 osaksi 
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Varhaiskasvatus

43. Perustelut, "Pikkunorssi" osaksi palveluverkkoa

• Vastaajia 125

• Vaikutukset vastaajien (n=125) perheen arkeen ja muita näkemyksiä

– ei vaikutuksia vastaajan perheen arkeen (n=43)

– positiivinen suhtautuminen ”pikkunorssin” tuloon (n=23)

– negatiivinen suhtautuminen ”pikkunorssin” tuloon (n=10)

– toive Englanninkielisen lastentarhan toiminnan jatkumisesta nykyisellään, myös esiopetus 

(n=9)

– esitetään epäily lasten hyvinvoinnista ”pikkunorssissa” (n=5)

– vaikutukset varhaiskasvatuksen palveluverkkoon nähdään negatiivisina (n=4)

– esitetään huoli lasten kuljetusmatkojen pitenemisestä (n=4)

– pieni varhaiskasvatusyksikkö koetaan lapsille parempana kuin suuri (n=3)
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Sivistystoimiala/varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstö (n=368)

2. Henkilöstön työskentely

• Vastaajia 35
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Varhaiskasvatus, henkilöstö

3. Raumalla syntyvien lasten ikäluokat ovat pienentyneet, mikä 

vaikuttaa varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen palveluverkkoon. 

Mitä pitää ottaa huomioon palveluverkkoa sopeutettaessa/ 

kehitettäessä? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä vaihtoehtoa.

• Vastaajien määrä 54, valittujen vastausten lukumäärä 158
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Varhaiskasvatus, henkilöstö

3. Raumalla syntyvien lasten ikäluokat ovat pienentyneet, mikä 

vaikuttaa varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen palveluverkkoon. 

Mitä pitää ottaa huomioon palveluverkkoa sopeutettaessa/ 

kehitettäessä? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä vaihtoehtoa.

• Varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä kolme tärkeintä asiaa 

varhaiskasvatusverkkoa sopeutettaessa/kehitettäessä ovat

– terve ja toimintaa soveltuva kiinteistö

– varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) 

tarjonta sekä

– varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen alueellinen tasapaino, kysynnän ja tarjonnan 

kohtaaminen

• Avoimeen tekstikenttään annetuissa vastauksissa (n=3) huomautettiin, että jo 

yksivuotiaat tuodaan varhaiskasvatuspalvelujen piiriin päiväkotiin ja todettiin lasten 

tuen tarpeeseen vastaamisen tärkeys.

• Tärkeänä asiana pidettiin myös henkilökunnan ammattitaitoa ja sensitiivisyyttä.
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Varhaiskasvatus, henkilöstö

4. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa? 

Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

• Vastaajia 55, valittujen vastausten lukumäärä 165
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Varhaiskasvatus, henkilöstö

4. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä varhaiskasvatuksessa/ 

esiopetuksessa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

• Varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä kolme tärkeintä asiaa 

varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa ovat

– ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta

– terveellinen ja turvallinen päiväkoti-/esiopetus-/ryhmäperhepäivähoitokiinteistö ja

– riittävät varhaiserityiskasvatuksen resurssit (konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, 

avustajat)

• Muita tärkeitä asioita ovat lapsen yksilöllinen huomioiminen ja toimiva yhteistyö kodin 

ja varhaiskasvatuksen/esiopetuksen välillä.

• Avoimeen tekstikenttään annetussa vastauksessa (n=1) muistutettiin myös S2-

resurssin tarpeellisuudesta varhaiskasvatuksessa.
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Varhaiskasvatus, henkilöstö

5. Mikä vaihtoehto on mielestäsi paras varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen palveluverkoksi?

• Vastaajia 56
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Varhaiskasvatus, henkilöstö

6. ”Pikkunorssi”-päiväkoti tulee osaksi Rauman varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkkoa elokuussa 2020.

• Mitä ajattelet, vaikuttaako ”Pikkunorssi”-päiväkodin tulo työpaikkaasi tai 

työsuhteeseesi?

• Vastaajia 55

10.10.2019 35

11

15

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Paljon vaikutusta

Vähän vaikutusta

Ei vaikutusta

• Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset (n=20)

– vaikuttaa, koska työpaikka mahdollisesti suljettavassa yksikössä (n=8)

– vaikuttaa, koska työ on määräaikainen (n=5)

– ei vaikutusta, tai ei osaa sanoa vaikuttaako (n=3)

– ”pikkunorssi” on mahdollinen uusi työpaikka (n=2)

– pohdintaa yhteistyön sujumisesta ”Pikkunorssin” kanssa (n=2)

Vakaa ja vahva Rauma



Varhaiskasvatus, henkilöstö

8. Onko sinulla varhaiskasvatuksen palveluverkon esitettyihin 

vaihtoehtoihin muuta kommentoitavaa?

• Vastaajia 54
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Kouluverkko, kuntalaiskysely

46. Mitkä asiat ovat tärkeimpiä sinulle lapsen koulunkäynnissä? 

Valitse kolme tärkeintä.

• Vastaajia 1136 , valittujen vastausten lukumäärä 3252
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Kouluverkko, henkilöstö

10. Mitkä asiat ovat tärkeimpiä sinulle oppilaan koulunkäynnissä? 

Valitse kolme tärkeintä.

• Vastaajia 77, valittujen vastausten lukumäärä 231
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Kouluverkko

10. Mitkä asiat ovat tärkeimpiä sinulle oppilaan koulunkäynnissä?

• Kuntalaiskyselyssä tärkeimpinä asioina lasten koulunkäynnissä pidettiin 

tervettä koulurakennusta, turvallista koulumatkaa ja oppimistavoitteiden 

saavuttamista. 

• Kohdassa muu, tärkeinä asioina esille tuotiin koulun ammattitaitoinen 

henkilöstö, pienet luokkakoot sekä lähellä kotia sijaitsevat koulut.  

• Henkilöstökyselyssä esille nousivat pitkälti samat asiakokonaisuudet, 

mutta henkilöstö nosti voimakkaasti esille tarpeen erilaisten opetuksen 

tukitoimien läsnäololle koulussa.
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Kouluverkko, kuntalaiskysely

47. Mikä on mielestäsi paras vaihtoehto perusopetuksen 

kouluverkoksi?

• Vastaajia 1182, kuntalaiset
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Kouluverkko, henkilöstö

12. Mikä on mielestäsi paras vaihtoehto perusopetuksen 

kouluverkkomuutokseksi?

• Vastaajia 97, henkilöstö
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Kouluverkko, kuntalaiskysely

49. Mikä on mielestäsi huonoin vaihtoehto perusopetuksen 

kouluverkoksi?

• Vastaajia 1177, kuntalaiset

10.10.2019 42

20

24

26

305

802

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Muu

Vaihtoehto 3: Nanun, Kourujärven ja Kortelan koulut
korvattu yhdellä uudella koululla

Vaihtoehto 2: Nanun ja Kourujärven koulut korvattu
yhdellä uudella koululla

Vaihtoehto 1: Kouluverkkoon ei tehdä muutoksia

Vaihtoehto 4: Nanun, Kourujärven, Kortelan, Vasaraisten
ja Kodisjoen koulut korvattu yhdellä uudella koululla

Vakaa ja vahva Rauma



Kouluverkko, henkilöstö

13. Mikä on mielestäsi huonoin vaihtoehto perusopetuksen 

kouluverkkomuutokseksi?

• Vastaajia 96, henkilöstö
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Kouluverkko, kuntalaiskysely

49. Mikä on mielestäsi huonoin vaihtoehto perusopetuksen 

kouluverkkomuutokseksi?

• Vastaajia 328, kuntalaiset

• Perusteluissa huonoimmasta vaihtoehdosta eniten huolta ja kritiikkiä aiheutti koulun suuri koko. 

Isossa koulussa kommentoitiin oppilaan kokevan turvattomuutta. Huolen aiheita olivat myös 

yksilöllisen opetuksen väheneminen, suuret luokkakoot, koulukiusaamisen lisääntyminen, 

hyvinvoinnin väheneminen ja ympäristön levottomuus

• Koulumatkoja ja -kuljetuksia kommentoitiin lähes saman verran kuin koulun kokoa. Koulumatkoja 

pidettiin pitkinä, turvattomina ja oppilaille rasittavina, sillä ne pidentävät koulupäivän pituutta 

kohtuuttomasti. Oppilaat väsyvät eikä koulupäivän jälkeen jakseta enää harrastaa. 

Koulukuljetuskustannusten kasvaminen mainittiin useassa kommentissa. 

• Alueellista epätasa-arvoistumista pidettiin huonona, jos koulut keskitetään. Eteläisen alueen kylien 

näivettyminen ja asuntojen arvon aleneminen aiheuttavat huolta. Koulua arvostetaan kylän 

keskuksena ja esimerkiksi lähiliikuntapaikkana. Terveiden koulukiinteistöjen sulkemista pidettiin 

järjettömänä ratkaisuna, kun samalla rakennetaan uusi kiinteistö. Myös tyhjilleen jäävien 

kiinteistöjen kulujen katsottiin jäävän Rauman kaupungille jatkossakin. 

• Kommenteissa todettiin myös lapsimäärän väheneminen ja sitä kautta muutosten sekä säästöjen 

tarpeellisuus. 
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Kouluverkko, henkilöstö

13. Mikä on mielestäsi huonoin vaihtoehto perusopetuksen 

kouluverkkomuutokseksi?

• Vastaajia 63, henkilöstö

• Kommentoinneissa esille tulivat liian pitkät koulumatkat oppilaille. 

Koulumatkaliikunnan väheneminen ja passiivinen istuminen bussissa ei ole oppilaan 

etu. Turvallinen koulumatka katsottiin tärkeäksi.

• Koulun kokoa myös kommentoitiin. Liian iso koulu ei ole oppilaalle paras 

oppimisympäristö, levottomuuden pelättiin ja kiusaamisen lisääntyvän. Koulujen 

yhdistäminen nähtiin kaikille vaativaksi. Terveiden koulukiinteistöjen sulkemista 

pidettiin huonona ratkaisuna samoin kuin alueiden epätasa-arvoa.

• Oppilasmäärien todettiin laskevan, mikä vaikuttaa kouluverkkoon.
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Kouluverkko

Tiivistelmä kouluverkkomuutoksia koskien

• Koulun kokoa kritisoitiin vaihtoehdon 4 (D) kohdalla, jossa kaikki keskusteluissa mukana olleet 

viisi koulua yhdistettäisiin yhdeksi yksiköksi.

– Esiin nostettiin mm. levottomuus, turvattomuus, oppimishäiriöt/-ongelmat, yksilöllisyyden 

häviäminen, kiusaamisongelmat ja syrjäytymisvaara. Yleisenä ajatuksena oli, että koulun 

suuri koko tarkoittaa aina myös suuria luokkakokoja.

– Erityisopetuksen/erityisen tuen ja yleisesti erilaisten tukitoimien tarpeen oletettiin isommassa 

yksikössä kasvavan ja niiden riittävyyttä epäiltiin. 

• Lisääntyvät oppilaskuljetukset nähtiin ongelmana erityisesti vaihtoehdon 4 (D) kohdalla. 

Kyläkoulujen säilyttämisen perusteeksi esitettiin kaupungin eri osien tasapuolista kohtelua ja 

kylien elinvoimaisuuden säilyttämistä.

• Toisaalta suurempien, uusien yksiköiden todettiin tukevan nykyaikaista oppimista tehokkaalla 

tavalla. Myös oppilasmäärien kehitykseen viitattiin, kun perusteltiin kouluverkkoon puuttumisen 

välttämättömyyttä. 

• Isomman yksikön etuina nähtiin ajanmukaiset puitteet ja todettiin, että säästö on kohdistettava 

nimenomaan rakenteisiin eikä toimintaan (opetukseen), tuntikehykseen tai ryhmäkokoihin. 

• Kommenteissa todettiin myös, että isommassa yksikössä pedagoginen, oppilashuollollinen, tuen 

tarpeeseen sekä maahanmuuttajaoppilaisiin liittyvä tieto ja asiantuntemus ovat paremmin 

saatavilla. Luokkakoosta todettiin, että pieni, vain muutaman oppilaan luokka ei tue lapsen 

oppimista ja sosiaalista kehitystä.
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Iltapäivä- ja kesätoiminta, kuntalaiskysely

61. Palveluverkkoselvityksessä on esitetty seuraavat vaihtoehdot 

iltapäivätoiminnan supistamiseksi.

• Vaihtoehto 1

– Ikäluokkien lasten vähenemisen kautta tapahtuva luontainen kerhojen /niiden 

ryhmien väheneminen (ryhmäkoot oltava vähintään 10 lasta)

– Vastaajia 1019

• 66 %, 673 vastaajalla ei vaikutusta perheen arkeen 

• 22 % , 224 vastaajalla vähän vaikutusta perheen arkeen

• 12 %, 122 vastaajalla paljon vaikutusta perheen arkeen

– Kirjallisen vastauksen antoi 102 henkilöä. Iltapäivätoiminnan haluttiin jatkuvan 

sellaisenaan valtaosassa vastauksia ja palvelu pitäisi pystyä takaamaan 

jatkossakin kaikille sitä tarvitseville perheille. Ryhmäkoon asettamista vähintään 

10 lapsen lapsimäärään ei pidetty järkevänä (neljä vastaajaa), vaan sitä voisi 

laskea. Huolta oli myös lasten aamukerhojen puuttumisesta. Vaihtoehto 1 piti 

hyvänä vastanneista kuusi. Vastaajista 13 ei ollut tarvetta kyseiselle palvelulle 

tällä hetkellä.
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Iltapäivä- ja kesätoiminta, kuntalaiskysely

61. Palveluverkkoselvityksessä on esitetty seuraavat vaihtoehdot 

iltapäivätoiminnan supistamiseksi. 

• Vaihtoehto 2 

– Iltapäivätoiminnan paikkoja vähennetään siten, että paikkoja on ensisijaisesti 1.-

luokkalaisille ja erityislapsille (Vastaajien määrä 1003)

• 66 %, 661 vastaajalla ei vaikutusta perheen arkeen

• 19 %, 190 vastaajalla vähän vaikutusta perheen arkeen

• 15 %, 150 vastaajalla paljon vaikutusta perheen arkeen

– Vastausten perusteella (123 vastausta) valtaosa oli sitä mieltä, että 

iltapäivätoimintaa tulee jatkossakin tarjota kaikille 2. lk oppilaille. 

• Toisen luokan oppilaat eivät ole vastaajien mielestä vielä tarpeeksi isoja olemaan yksin 

kotona koulupäivän jälkeen. Huolenaiheeksi nousi mm. perheiden muun tukiverkon 

puuttuminen, huoltajien muuttuvat työvuorot/ vuorotyö ja kasvava lasten yksinoloaika 

koulupäivän ennen ja jälkeen.
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Iltapäivä- ja kesätoiminta, kuntalaiskysely

61. Palveluverkkoselvityksessä on esitetty seuraavat vaihtoehdot 

iltapäivätoiminnan supistamiseksi.

• Vaihtoehto 3

– Iltapäivätoiminnan lakkauttaminen kokonaisuudessaan (Vastaajien määrä 1026)

• 55 %, 564 vastaajalla ei vaikutusta perheen arkeen

• 10 %, 103 vastaajalla vähän vaikutusta perheen arkeen

• 35 %, 359 vastaajalla paljon vaikutusta perheen arkeen

– Lähes kaikki vastaajista (189) kirjoittivat vastustavansa iltapäivätoiminnan 

lakkauttamista. Iltapäivätoiminnan koettiin olevan tärkeä osa perheiden 

arkipäivänpalvelua ja moni koki, että toiminnan lopettaminen hankaloittaisi 

monen huoltajan työssäkäyntiä ja lisäisi lasten turvattomuutta. 

– Ainoastaan vastaajat, joita iltapäiväkerhotoiminta ei tällä hetkellä koskenut, eivät 

ottaneet asiaan kantaa, eivätkä kokeneet toiminnalla olevan vaikutusta perheen 

arkeen.
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Kesätoiminta

67. Vaihtoehto 1: Kesäleirejä ei järjestetä, mutta kesäkerhoja 

järjestetään 1.-2.-luokkalaisille

• Vaihtoehto 1

– Kesäleirejä ei järjestetä, mutta kesäkerhoja järjestetään 1.-2- luokkalaisille 

(Vastaajien määrä 1110)

• 75 %, 833 vastaajalla ei vaikutusta perheen arkeen

• 17 %, 189 vastaajalla vähän vaikutusta perheen arkeen

• 8 %, 89 vastaajalla paljon vaikutusta perheen arkeen

• Kirjallisen vastauksen antoi 110. Vastaajista valtaosa oli sitä mieltä, että leirit tulisi 

säilyttää ja ne koettiin olevan erityisesti vähävaraisten lasten tärkeä palvelumuoto. Osa 

koki leirien olevan perheen ainoa lomanviettomahdollisuus. Leirit koettiin olevan osa 

perheiden kesäajanhoitopalvelua myös, jotta työssäkäynti on mahdollista kesäloman 

aikana.

• Muutamalta tuli myös ehdotus siitä, että leirit voitaisiin järjestää seurojen ja yhdistysten 

toimesta tai kokonaan talkootyöllä.

• Leiritoiminnan ei koettu olevan kaupungin ydintoimintaa ja niistä oltiin valmiita 

luopumaan (8 vastaajaa), mikäli tällä saavutetaan säästöjä.
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Kesätoiminta

69. Vaihtoehto 2: Kesäajan leirejä eikä kesäkerhoja järjestetä 

lainkaan

• Vaihtoehto 2 (Vastaajien määrä 1107)

– Kesäajan leirejä eikä kesäkerhoja järjestetä lainkaan

• 66 %, 730 vastaajalla ei vaikutusta perheen arkeen

• 17 %, 188 vastaajalla vähän vaikutusta perheen arkeen

• 17 %, 188 vastaajalla paljon vaikutusta perheen arkeen

• Vastausten perusteella lähes kaikki (143 vastaajaa) olivat kesäleirien ja 

kesäkerhotoiminnan lopettamista vastaan. Säästökohteen koettiin olevan huono ja 

huoli lasten yksinäisestä kesäajasta tuli esille monella.

• Kesätoiminnan koettiin olevan välttämätöntä perheiden arjen palveluna. Vanhemmat 

eivät pysty olemaan työstä lomalla koko koulujen loma-aikaa.  Kunnan järjestämä 

kesätoiminta koettiin erityisen tärkeänä vähävaraisten ja työssäkäyvien perheiden 

palveluna.
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Kirjastopalvelut

16./18. Mikä on mielestäsi paras vaihtoehto kirjastoverkoksi?

• Kirjastoverkkoa koskeviin kysymyksiin vastasi 1601 henkilöä. 

• Vastaajista 41 % ilmoitti lähimmäksi kirjastokseen pääkirjaston, 24 % 

Pyynpään lähikirjaston, 23 % Kourujärven lähikirjaston, 6 % Lapin 

lähikirjaston ja 6 % Kodisjoen lähikirjaston. 

• Kyselyyn vastanneiden maantieteellinen kattavuus vastaa hyvin Rauman 

asustusta, joten tältä osin kyselyä voidaan pitää onnistuneena.
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Kirjastopalvelut

16./18. Mikä on mielestäsi paras vaihtoehto kirjastoverkoksi?

10.10.2019 53

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

V1 V2 V3 V4 V5

%

Kuntalaiset
N=1555

Kirjaston työntekijät
N=45

Vaihtoehtoehdotukset 

kirjastoverkoksi

• V1 = Kourujärven kirjasto 

lakkautetaan

• V2 = Kourujärven ja 

Pyynpään kirjasto 

lakkautetaan

• V3 = Kaikki lähikirjastot (4 

kpl) lakkautetaan, 

käytettävissä pääkirjasto 

ja kaksi kirjastoautoa

• V4 = Kirjastojen 

säilyminen, mutta 

Kourujärven ja Pyynpään 

kirjastojen muuttaminen 

itsepalvelukirjastoiksi

• V5 = Muu

Vakaa ja vahva Rauma



Kirjastopalvelut

16./18. Mikä on mielestäsi paras vaihtoehto kirjastoverkoksi?

• Kuntalaisten vastauksissa eniten kannatusta saa kirjastoverkko V4, jossa tavoitteena 

on säilyttää kirjastoverkko nykyisellään, mutta muuttaa Kourujärven ja Pyynpään 

lähikirjastot itsepalvelukirjastoiksi. Myös kolmasosa kirjaston työntekijöistä pitää sitä 

parhaana kirjastoverkkoratkaisuna. 

• Lähikirjastojen muuttaminen itsepalvelukirjastoiksi ei muuttaisi palveluverkkoa. 

Muutoksesta aiheutuisi kertaluonteinen investointikustannus 130 000-140 000 euroa, 

säästöä syntyisi vuodessa noin 100 000 euroa. Syntyvä säästö kohdistuu 

henkilöstökulujen vähentymiseen. Ratkaisua vailla olevana ongelmana on kirjaston 

aineisto, joka nykytekniikalla ei voi olla Satakirjastojen yhteistä aineistoa.

• Toiseksi eniten kuntalaisten vastauksissa saa kannatusta kaikkien lähikirjastojen 

sulkeminen ja palveluverkon heikentymisen paikkaaminen kahdella kirjastoautolla. 

Avoimissa vastauksissa kannetaan huolta kirjastoautojen ympäristökuormituksesta. 
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Kirjastopalvelut

17./19. Mikä on mielestäsi huonoin vaihtoehto kirjastoverkoksi?
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Kirjastopalvelut

17./19. Mikä on mielestäsi huonoin vaihtoehto kirjastoverkoksi?

• Sekä kuntalaiset että kirjaston työntekijät pitivät huonoimpana vaihtoehtona 

sitä, että kaikki lähikirjastot lakkautetaan ja palvelu tuotettaisiin ainoastaan 

pääkirjastossa ja kahdella kirjastoautolla. 

• Kyselyn tulos on ristiriitainen, sillä samaan aikaan kuntalaisista toiseksi 

parhaimmaksi vaihtoehdoksi nousi sama vaihtoehto, kaikkien lähikirjastojen 

lakkauttaminen. 

• Vähiten huonoimmaksi ratkaisuksi nousi sekä kuntalaisten että kirjaston 

henkilökunnan mielestä se, että Kourujärven kirjasto lakkautetaan. 
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Kirjastopalvelut

Kirjastojen lakkauttamisen vaikutus perheiden kirjaston käyttöön
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Kirjastopalvelut

Kirjastojen lakkauttamisen vaikutus perheiden kirjaston käyttöön

• Vähiten kuntalaisten kirjaston käyttöön vaikuttaisi kyselyn mukaan 

vaihtoehto 4, eli kirjastojen säilyminen, mutta Kourujärven ja Pyynpään 

kirjastojen muuttaminen itsepalvelukirjastoiksi. 

• Suurin vaikutus kuntalaisten kirjaston käyttöön olisi vaihtoehdon 3 mukaan 

rakentuva kirjastoverkko, eli kaikkien lähikirjastojen lakkauttaminen ja 

palvelun tuottaminen pelkästään pääkirjastossa ja kahdella kirjastoautolla. 

• Toiseksi vähiten kuntalaiset kokivat vaihtoehto 1:n vaikuttavan perheen 

kirjaston käyttöön. 

• Säästötoimina pohdittiin useissa vastauksissa mahdollisuutta lyhentää 

kirjastojen aukioloaikoja. 
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Kirjastopalvelut

Tärkeimmät asiat kirjaston käyttäjille

• Kuntalaisilta (N=1551) kysyttiin heidän kokemuksia kirjaston 

tämänhetkisestä tilanteesta ja heitä pyydettiin valitsemaan annetuista 

vaihtoehdoista kolme tärkeintä asiaa kirjastonkäyttäjän näkökulmasta. 

Tärkeimmät asiat erottautuivat muista selkeästi.

• Tärkeimmiksi asioiksi nousivat kirjastopalvelun maksuttomuus (62 % 

vastaajista), kirjaston aukioloajat (58 %) ja kirjaston sijainti (56 %).

• Vain pieni osa vastaajista piti tärkeänä kirjaston oheispalveluja (2 %), 

kirjaston tarjoamia työskentelytiloja (4 %), E-aineistoja (5 %) ja kirjastoa 

kohtaamispaikkana (5 %). 
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

28. Uimahallin kertamaksun korottaminen 1 eurolla
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

28. Uimahallin kertamaksun korottaminen 1 eurolla

• Vastaajista 86 % totesi, että uimahallin kertamaksu korottaminen 1 eurolla ei vaikuta 

ollenkaan tai vaikuttaa vain vähän omaan tai perheen uimahallin käyttöön. Vapaissa 

vastauksissa toistuu mielipide, että korotusta pidetään hyväksyttävänä, perusteltuna 

ja maltillisena. 

• Vastauksissa on myös päinvastaisia kommentteja, mutta huomattavasti vähemmän 

niitä, jotka pitävät korotusta kohtuuttomana. 

• Negatiivisiin vastauksiin liittyy perheen henkilökohtaisia asioita, kuten työttömyys, 

yksinhuoltajuus tai perheen runsaslapsisuus, jolloin uimahallin käyttäjämaksun 

korottamiseen suhtaudutaan kriittisemmin. 

• Vastaajat ovat valistuneita ja useissa eri vastauksissa muistutetaan, että liikuntaan 

kohdistuvat toiminnan/budjetin leikkaukset tai taksojen korotukset tulevat 

yhteiskunnalle myöhemmin maksettavaksi moninkertaisena.   
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

30. Kulttuurilta ja liikunnalta vuokrattavien salien vuokrien 

korotuksen vaikutus omaan tai perheen kulttuurin ja liikunnan 

harrastamiseen
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

31. Kulttuurilta ja liikunnalta vuokrattavien salien vuokrien 

korotuksen vaikutus omaan tai perheen kulttuurin ja liikunnan 

harrastamiseen

• Vastaajista 88 % totesi, että kulttuurin ja liikunnan salien vuokrien korotus ei vaikuta 

tai vaikuttaa vain vähän omaan tai perheen liikunnan harrastamiseen. Useissa 

vastauksissa esitetään kuitenkin toive, että korotukset olisivat maltillisempia. 

• Vastauksissa kannetaan erityisesti huolta muutosten vaikutuksista lasten 

liikkumiseen, sekä vähävaraisten henkilöiden/perheiden liikuntamahdollisuuksista. 

Vapaissa vastauksissa korostuu näkemys, jonka mukaan lasten liikunnan 

harrastamisen tulisi tulevaisuudessa olla halvempaa tai jopa ilmaista, mutta aikuisten 

ja yritysten hintoihin on hyväksyttävää tehdä korotuksia. Vastuksissa on jonkin verran 

myös lajien välistä vastakkainasettelua.

• Usein toistuva näkemys kyselyssä on myös se, että vuokria ja taksoja alentamalla 

käyttömäärät lisääntyisivät ja lopputuloksena olisi suuremmat tulot. Kovin suurta 

volyymin lisäystä ei kuitenkaan ole mahdollista saada, koska erityisesti 

liikuntapaikkojen varausaste on jo tällä hetkellä erittäin korkea. 
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Henkilöstö

73. Miten henkilöstön palkitsemis-, etu- ja muistamiskäytäntöjä 

pitäisi mielestäsi kehittää ja kohdentaa, jos rahaa niihin on 

jatkossa käytettävänä puolet nykyistä vähemmän?

• Henkilöstökyselyyn vastasi 459 työntekijää

– alle 40-vuotiaita 130, yli 40-vuotiaita 329

• Ikäryhmästä riippumatta yli 70 % vastaajista koki, että ePassi on tärkein säilytettävä 

henkilöstöetuus. 

• ePassi koettiin tasa-arvoiseksi etuudeksi, jota voi käyttää iästä, asuinpaikasta, 

työkokemuksesta ja palvelussuhteen luonteesta riippumatta.

• Seuraavaksi tärkein säilytettävä etuus olivat erikoislääkärikonsultaatiot.

• Henkilöstön tasa-arvoinen huomioiminen tärkeää. Osa nykyisistä etuuksista ei ole 

kaikkien työntekijöiden käytössä, vaan etuus rajoittuu esim. ikään, työkokemukseen 

tai palvelussuhteen luonteeseen.

• Työhyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitämiseen tarkoitetut etuudet koettiin 

tärkeämmäksi kuin esinehuomioimiset.

• Alle 40-vuotiaat vastaajien mielestä nykyinen systeemi suosii vanhempia työntekijöitä 

ja kaikkia ikäryhmiä ei huomioida tasapuolisesti.
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