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SAATE
Hyvinvointiohjelman arviointiraportti 2019
Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.9.2018 Rauman kaupungin hyvinvointiohjelman vuosille 2018-2021.
Hyvinvoinnin johtaminen on osa kunnan kokonaisjohtamista. Hyvinvointiohjelmassa linjataan Rauman
kaupungin päästrategian tavoitteita hyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta. Hyvinvointiohjelman arviointiraportti
jakaantuu hyvinvointikertomuksen indikaattoriosaan, painopisteiden ja toimenpiteiden arviointiin sekä
johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset osioon. Raumalla hyvinvointiohjelmaa arvioidaan vuosittain osana
kunnan tilinpäätösprosessia.
Hyvinvointiohjelman arviointiraportti on laadittu Kuntaliiton sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Raportin
sanalliset kuvaukset analysoivat indikaattoreita ja sen osoittamaa raumalaisten hyvinvoinnin nykytilaa.
Raporttiin on koostettu toimialojen toimenpiteiden arviointia sekä kirjattu johtopäätökset ja toimenpideehdotukset analysoinnin perusteella. Toimialojen koosteet ovat liitteenä.
Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (1§). Kuntastrategiassa
tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37§). Kunnan on seurattava
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Terveydenhuoltolain
mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle vuosittain (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12§).
Raumalla kaupunkikehityksen poikkihallinnollinen tiimi vastaa hyvinvointiohjelman tavoitteiden edistämisestä.
Arviointiraportin kirjoittamisesta on vastannut strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio asiantuntijoita kuullen.
Indikaattorien tulkintaohje
Indikaattorien arvoina ovat viimeisimmät valtakunnallisissa tietokannoissa (mm. Sotkanet) julkaistut tiedot.
Vertailussa on käytetty Satakunnan, Varsinais-Suomen ja koko maan arvoja.
Muutos (%) on laskettu kahden viimeisimmän indikaattoriarvon suhteellisena muutoksena. Ympyrän
liikennevaloväri määräytyy tapahtuneen muutoksen ja indikaattorin arvotuksen perusteella. Ympyrän harmaa
väri on merkki siitä, että indikaattoria ei ole arvotettu. Alle viiden prosentin muutosta esitetään harmaalla
vaakanuolella.
Suunta ilmaisee indikaattoriarvon kehitystä viime vuosina. Suuntakuvaajan liikennevaloväri määräytyy
tapahtuneen muutoksen ja indikaattorin arvotuksen perusteella. Alle viiden prosentin muutoksessa
suuntakuvaaja esitetään harmaana.
Vertailu ilmaisee viimeisimmän indikaattoriarvon omassa kunnassa ja vertailualueilla arvojen mukaisessa
järjestyksessä. Vertailualueiden palkkien liikennevalovärit kertovat vertailukunnan tilanteesta suhteessa omaan
kuntaan, esim. punainen väri muiden alueiden palkeissa osoittaa Raumalla tilanteen olevan parempi suhteessa
vertailualueisiin ja vastaavasti palkkien vihreä väri osoittaa Raumalla tilanteen olevan huonompi suhteessa
vertailualueisiin.
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Indikaattorien osoittama hyvinvointi
1. TALOUS JA ELINVOIMA
%

Suunta

Vertailu

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

Valtionosuudet, % nettokustannuksista

Verotulot, euroa / asukas

Verotulot, euroa / asukas
Rauma : 4414.0
Koko maa : 4065.0
Varsinais-Suomi :
3864.0
Satakunta : 3840.0
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Vuosikate, euroa / asukas

Vuosikate, % poistoista

Lainakanta, euroa / asukas

Lainakanta, euroa / asukas

Varsinais-Suomi :
3161.0
Koko maa : 3039.0
Satakunta : 2234.0
Rauma : 540.0
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Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Lasten pienituloisuusaste

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Teollisuus, % työllisistä

Rauma : 23.4

Teollisuus, % työllisistä

Satakunta : 19.9
Varsinais-Suomi :
15.2
Koko maa : 12.8

6

Väestö
Väestö 31.12.

Huoltosuhde, demografinen

Huoltosuhde, demografinen
Satakunta : 71.5
Rauma : 67.5
Varsinais-Suomi :
61.5
Koko maa : 61.4

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta
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Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

Lapsiperheet, % perheistä

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Koulutustasomittain
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0 - 6-vuotiaat, % väestöstä

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030

Elatussuhde

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot
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65 vuotta täyttäneet, % väestöstä

0 - 14-vuotiaat, % väestöstä

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä

Syntyvyys (Yleinen hedelmällisyysluku)
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TALOUS JA ELINVOIMA – Yhteenveto
Rauman kaupunki sai valtionosuuksia asukasta kohden Satakunnan, Varsinais-Suomen ja koko
maan keskiarvoa vähemmän. Verotulot ovat laskeneet asukasta kohden vuodesta 2017 vuoteen
2018, mutta olivat edelleen vuonna 2018 Raumalla korkeammat kuin Satakunnassa, VarsinaisSuomessa ja koko maassa keskimäärin. Vuosikate oli heikentynyt vuonna 2018 asukasta kohden
eikä se kattanut poistoja. Vuosikate oli kuitenkin parempi kuin Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa keskimäärin.
Lainakanta oli Raumalla nousujohteinen vuonna 2018 ollen kuitenkin edelleen kaukana maan
keskiarvosta. Lainakanta oli vuonna 2018 asukasta kohden 540 euroa. Samoin suhteellinen
velkaantuneisuusprosentti on nousussa. Vuonna 2018 sekä verotulot että valtionosuudet asukasta
kohden laskivat Raumalla.
Lapsiperheiden pienituloisuusaste ja kunnan yleinen pienituloisuusaste olivat Raumalla
matalammat kuin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin.
Väkiluku on Raumalla aleneva kuten koko Satakunnassa. Satakunnan väki väheni vuoden 2019
aikana 1872 hengellä 218624:ään (-0,9 %) ja Raumalla 155 hengellä 39205:een (-0,4 %).
Demografinen huoltosuhde ilmaisee kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on
sataa 15 - 64-vuotiasta kohti. Se on Raumalla koko maata ja Varsinais-Suomea heikompi, mutta
Satakuntaan nähden parempi.
Kuntien välinen nettomuutto on Raumalla ollut vuoden 2002 jälkeen negatiivinen. Muuttotasetta on
vastaavana aikana paikannut positiivinen nettomaahanmuutto. Vieraskielisten osuus onkin
kasvanut Raumalla viime vuosina nopeammin kuin Satakunnassa.
Lapsiperheiden osuus on Raumalla pienempi kuin koko maassa keskimäärin.
Yksinhuoltajaperheiden prosenttiosuus on kasvusuunnassa, mutta edelleen pienempi (20%) kuin
koko maassa keskimäärin (22,5%).
Koulutustaso on Raumalla noussut jääden kuitenkin alhaisemmaksi kuin koko maassa
keskimäärin.
Ikärakenne muuttuu siten, että väestö vanhenee. Syntyvyys on laskenut Raumalla kuten koko
maassakin, mikä heijastelee väestörakenteeseen. Väestöennuste vuoteen 2030 osoittaa 0 - 6 vuotiaiden osuuden laskevan, kun taas 75- vuotiaiden osuuden nousevan selkeästi Raumalla.
Tulonjako on tasaisempi Raumalla ja Satakunnassa kuin Varsinais-Suomessa ja koko maassa
keskimäärin (Gini-kerroin).
Raumalla teollisuustyöpaikkojen osuus on edelleen koko maan keskiarvoon nähden korkea.
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2 LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9.
luokan oppilaista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 - 15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista
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Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon
mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Kunnan kustantamassa osapäivähoidossa olleet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Kunnan kustantamassa osapäivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
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Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET – Yhteenveto
Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan 8. ja 9. luokkalaiset ovat vastanneet seuraavasti:
- 8,3 % kokee, että ei ole yhtään läheistä ystävää - tilanne on parantunut Raumalla vuoteen 2017
verrattuna
- 21,1 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi - tilanne on pahentunut ollen myös
koko maan keskiarvoa huonompi
- tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien määrä on laskenut ollen kuitenkin
edelleen koko maan ja Satakunnankin osuutta korkeampi
- päivittäin tupakoivien osuus on laskenut ollen parempi kuin Satakunnassa keskimäärin
- nuuskaa päivittäin käyttävien osuus on noussut ollen myös korkeampi kuin koko maassa
keskimäärin
- ylipainoisten osuus on lisääntynyt sekä Satakunnassa että Raumalla ja tilanne on huonompi
verrattuna koko maan keskiarvoon
- ei syö koululounasta päivittäin vastanneiden osuus on noussut ja yhä harvempi harrastaa
hengästyttävää liikuntaa yli tunnin viikossa
- laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden osuus on noussut ollen myös korkeampi kuin
Satakunnassa ja koko maassa keskimäärin
- rahapelejä viikoittain pelaavien osuus on korkeampi Raumalla mitä Satakunnassa ja VarsinaiusSuomessa sekä koko maassa keskimäärin
- koulukiusattuna vähintään kerran viikossa kokevien osuus on laskenut ollen kuitenkin huonompi
kuin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin
- tyytyväiseksi eläämänsä kokevien nuorten osuus on n. 75 % Raumalla
Erityiskorvattavien lääkkeiden käyttöön oikeutettujen 0-15 -vuotiaiden määrä vastaavanikäisestä
väestöstä verrattuna on noussut.
Muut indikaattorit:
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden osuus on Raumalla korkeampi kuin Satakunnassa
ja koko maassa. Osuus on kuitenkin laskenut vuodesta 2017 vuoteen 2018. Huostassa tai
kiireellisesti sijoitettujen määrä on pysynyt samana ollen myös samaa tasoa kuin Satakunnassa ja
Varsinais-Suomessa. Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien määrä on laskenut ollen myös parempi
kuin koko maassa keskimäärin.
Raumalla kunnan kustantamassa päivähoidossa on sekä 1-2-vuotiaista että 3-5-vuotiaista isompi
osuus kuin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin ja Raumalla osuus
on molemmissa ikäryhmissä myös nouseva. Osapäivähoidossa Rauman %-osuudet ovat
Satakuntaa, Varsinais-Suomea ja koko maata pienemmät.
Perusterveydenhuollon lastenneuvolakäyntien määrä on hieman laskenut, mutta käyntejä on
kuitenkin keskimääräistä enemmän kuin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa.
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3 NUORET JA NUORET AIKUISET

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja
2. vuoden opiskelijoista

Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1 000 15 - 24-vuotiasta naista

Pelaa rahapelejä viikoittain, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
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Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista (2017-)

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Satakunta : 12.8
Koko maa : 12.3
Varsinais-Suomi :
10.6
Rauma : 7.6
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%

Suunta

Vertailu

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, %
vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä
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NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat
ovat vastanneet seuraavasti:
(Rauman lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat eivät ole vastanneet kyselyyn vuonna 2019, joten
vastauksia ei ole saavatavilla)
- 4,3 % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista kokee, että ei ole yhtään läheistä ystävää - tilanne
on parantunut Raumalla vuoteen 2017 verrattuna
- 28 % opiskelijoista on ylipainoisia - tilanne on parempi kuin Satakunnassa, mutta huonompi mitä
koko maassa keskimäärin
- nuuskaa päivittäin käyttävien osuus on noussut, ollen myös korkeampi kuin Satakunnassa ja
koko maassa keskimäärin
- 21,1 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi - tilanne on pahentunut ollen myös
koko maan keskiarvoa huonompi
- ei syö koululounasta päivittäin vastanneiden osuus on noussut ja yhä harvempi harrastaa
hengästyttävää liikuntaa yli tunnin viikossa - tosin liikuntaa harrastavien osuus on Raumalla
parempi kuin verrokkikohteissa
- tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien määrä on noussut - tilanne on edelleen
huonompi mitä koko maassa, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa keskimäärin
- päivittäin tupakoivien osuus on laskenut ollen parempi kuin Satakunnassa keskimäärin
- laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden osuus on noussut ollen myös korkeampi kuin
Satakunnassa ja koko maassa keskimäärin
- rahapelejä viikoittain pelaavien osuus on korkeampi Raumalla mitä Satakunnassa ja VarsinaiusSuomessa sekä koko maassa keskimäärin
- 76 % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista ilmoitti kokevansa olevan tyytyväinen elämäänsä
Muut indikaattorit:
Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla ovat Raumalla vähentyneet - tilanne on myös parempi
kuin koko maassa keskimäärin. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on Raumalla hieman
noussut. Nuorisotyöttömyys on ollut laskusuunnassa vuodesta 2015 lähtien ja tilanne on parempi
mitä Satakunnassa, Varsinais-Suomessa tai koko maassa keskimäärin.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 18-20 -vuotiaiden määrä on laskenut vuodesta 2017 vuoteen 2018 tilanne on parempi mitä koko maassa keskimäärin. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien
piirissä olleiden 18 - 20 -vuotiaiden määrä on laskenut - tilanne on parempi mitä Satakunnassa ja
koko maassa keskimäärin.
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden nuorten
määrä on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2018 - tilanne on kuitenkin Raumalla parempi mitä
Satakunnassa ja koko maassa keskimäärin.
Mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 18-24 –vuotiaiden osuus on
pysynyt tasaisena ja tilanne on parempi kuin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja maassa
keskimäärin.
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden osuus on sitä vastoin noussut ja tilanne on
huonompi mitä Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin.
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4 TYÖIKÄISET
%

Suunta

Vertailu

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000
vastaavanikäistä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Työttömät, % työvoimasta

Satakunta : 9.7

Työttömät, % työvoimasta

Koko maa : 9.7
Varsinais-Suomi : 9.4
Rauma : 8.8
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Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000
vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000
vastaavanikäistä
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5 TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saaneiden osuus on Raumalla noussut ollen
kuitenkin pienempi kuin Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin.
Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25 - 64 -vuotiaiden osuus on sen sijaan tasaisesti laskenut tilanne on parempi mitä koko maassa keskimäärin.
Työllisyystilanne on Raumalla parantunut työllisyyden käännyttyä nousuun ja työttömyyden
laskuun. Raumalla kehitys on ollut suotuisampaa kuin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja koko
maassa keskimäärin. Vaikeasti työllistyvien osalta (rakennetyöttömyys) on myös ollut hyvää
kehitystä ja tilanne on parempi kuin koko maassa keskimäärin.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25 - 64 -vuotiaiden osuus on noussut tilanteen
kuitenkin ollessa parempi kuin koko maassa keskimäärin.
Perusterveydenhuollon avohoidon sekä 15 - 49 -vuotiaiden että 50 - 64 -vuotiaiden lääkärikäyntien
määrä on Raumalla laskusuunnassa väestöön suhteutettuna. 15 - 49 –vuotiailla käyntejä on
enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta vastaavasti 50 - 64 –vuotiailla vähemmän kuin
koko maassa keskimäärin.
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6 IKÄIHMISET

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta
täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä
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IKÄIHMISET - Yhteenveto
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on noussut viime vuosina ollen noin 90 %:ssa.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 -vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus
vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2018 on Raumalla 11,8 % ollen korkeampi kuin
Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin.
Tehostetun palveluasumisen 75 -vuotta täyttäneiden osuus on pysynyt suunnilleen samassa 8
%:ssa. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on vähentynyt.
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65-vuotta täyttäneillä vastaavanikäisistä olivat
laskusuunnassa vuonna 2017 ollen kuitenkin korkeampi kuin vertailualueilla.

6 KAIKKI IKÄRYHMÄT

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Mielenterveysindeksi, ikävakioitu

Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu
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THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Sepelvaltimotauti-indeksi, ikävakioitu

Syöpäindeksi, ikävakioitu

Tapaturmaindeksi, ikävakioitu

Aivoverisuonitauti-indeksi, ikävakioitu
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Liikuntapaikkojen käyttökustannukset(€/asukas)

Kirjastolainaajia / Asukasluku %

Kirjaston fyysiset käynnit / Asukasluku

Kirjaston kokonaislainaus / Asukasluku

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
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Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta

Päihtyneiden säilöönotot / 1 000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta

Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta
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KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa oli Raumalla vuonna 2017 pienempi kuin edellisissä
kuntavaaleissa ja koko maan äänestysaktiivisuutta hieman alhaisempi.
Sairastavuusindeksi on Raumalla yleisellä tasolla hyvä:
- Mielenterveysindeksi noussut - tilanne on kuiten parempi mitä Satakunnassa,VarsinaisSuomessa tai koko maassa keskimäärin.
- Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi on Raumalla ollut laskusuunnassa ja tilanne on myös parempi
mitä Satakunnassa,Varsinais-Suomessa tai koko maassa keskimäärin.
- Sepelvaltimotauti-indeksi on myös Raumalla ollut laskusuunnassa ja tilanne on myös parempi
mitä Satakunnassa,Varsinais-Suomessa tai koko maassa keskimäärin.
- Syöpäindeksi on laskusuunnassa - indeksi on kuitenkin korkeampi mitä verrokkikohteissa
keskimäärin
- Tapaturmaindeksi on myös laskusuunnassa ollen myös pienempi mitä verrokkikohteissa
keskimäärin
- Aivoverisuonitauti-indeksi on Raumalla suurin sairastavuusindeksi, joka oli kuitenkin laskenut
edellisestä ja parempi kuin Satakunnassa.
Liikuntapaikkojen käyttökustannusten asukasta kohden ovat nousseet. Kirjastolainaajien määrä
suhteutettuna asukaslukuun on Raumalla laskenut vuodesta 2017 vuoteen 2018. Toisaalta
kirjastokäyntien ja lainausten määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat laskeneet Raumalla ja
tilanne on parempi suhteessa Satakuntaan, Varsinais-Suomeen tai koko maahan.
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset ovat pysyneet melko tasaisena - tilanne on kuitenkin
korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.
Päihtyneiden säilöönotot ovat nousseet ja määrä on korkeampi kuin Satakunnassa, VarsinaisSuomessa tai koko maassa keskimäärin.
Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikokset ovat laskusuunnassa Raumalla ollen myös pienempi
kuin koko maassa keskimäärin.
Asunnottomien suhteellinen määrä on Raumalla hieman noussut ollen kuitenkin pienempi kuin
Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja maassa keskimäärin.
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Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
HYVINVOIVA KUNTALAINEN
1. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen arviointiraportin (THL/2018) ja omien indikaattoriemme mukaan
keskeiset elintapa- ja terveysongelmat ovat edelleen liikkumattomuus, ylipaino, keskimääräistä
runsaampi päihteiden käyttö sekä alhaisempi koulutustaso. Ongelmat on kuitenkin tiedostettu,
erilaisten toimenpiteiden suunnittelu on käynnistetty ja monia toimia on jo aloitettu ja toteutettukin
hyvinvointivajeiden vähentämiseksi.
Kouluterveyskyselyn tuloksissa vuonna 2019 nuoret arvioivat itse hyvinvointiaan. Valitettavasti
Rauman lukio ei vastannut kyselyyn. Raumalla n. 75 % nuorista kokee pääosin olevansa tyytyväinen
elämäänsä ja raumalaisnuoret myös harrastavat ahkerasti. Tulokset ovat mahdollistaneet
keskustelua useissa foorumeissa ja nostaneet esille asioita, joihin tulisi kohdentaa voimavaroja.
Esille nousivat monet arjen elämänhallintaan liittyvät huolet, kuten syöminen, nukkuminen, liikunta,
kiusaaminen ja sosiaalisen median ilmiöt. Erityisesti päihteiden käytössä on huolestuttavaa nuuskaa
päivittäin käyttävien osuuden lisääntyminen Raumalla. Myös laittomia huumeita kokeilleiden osuus
on lisääntynyt.
Ehkäisevän päihdetyön toimielimen kokoontui aktiivisesti. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen
nykytilaselvitys valmistui ja mallinnettiin ehkäisevän päihdetyön vuosikello sekä internet-sivut
Rauma.fi sivuille. Toimintamalleja on kehitetty poikkihallinnollisesti ja toimintakulttuuriin on vaikutettu
lehtiartikkeleilla, verkostotapaamisilla, työpajoilla ja erilaisilla tapahtumilla. Ankkurimalli on käytössä
mahdollistaen varhaisen puuttumisen ja hyvinvointivajeiden vähentämisen. Poikkihallinnollista
yhteistyötä on tehty myös `Rajapinnoilta yhdyspinnoille`- seminaareissa ja etsitty keinoja muutosta
vaativiin elämäntapoihin. Savuton Rauma -ohjelmaa noudatettiin sekä savuttoman työpaikan että
kunnan näkökulmasta. Rauman kaupungin työterveyshuollossa otettiin käyttöön tupakoinnin
lopettamisen tuen malli.
Fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimialat ovat kehittäneet
poikkihallinnollisia liikunnan palveluketjuja. Ensimmäisinä kohderyhminä ovat olleet 2-tyypin
diabetesuhan alla olevat aikuiset sekä lihavat lapset.
Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva koulu -hankkeet mahdollistivat lapsille liikuntaa
varhaiskasvatuksessa ja koulupäivien aikana. Lisäksi alakouluihin perustettiin ilmaisia
liikuntakerhoja. Färmi - harrastepassi lanseerattiin mobiilisovelluksena 6.-9. -luokkalaisten käyttöön.
Liikuntapalvelut tuotti kohdennettuja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä sekä lapsille että
aikuisväestölle. Myös luonto- ja arkiliikuntamahdollisuuksia parannettiin.
Voimaa vanhuuteen -hankkeessa Palvelutorin ja liikuntapalvelujen yhteistyönä kehitettiin matalan
kynnyksen liikuntaneuvontaa, kuntosaliharjoittelua, taloyhtiöjumppaa ja liikuntaryhmiä.
Ulkoiluystäviä ja vertaisohjaajia koulutettiin ja järjestettiin ohjattuja ulkoiluryhmiä ikäihmisille.
Erilaiset aktiviteetit ikäihmisille ovat osoittautuneet onnistuneiksi.
Hyvät liikuntapaikat ja -olosuhteet tuovat myös liikuntaseuroille toimintamahdollisuuksia sekä
kannustavat kuntalaisia vapaa-ajan liikkumiseen.
Rauman kaupunki valittiin vuoden 2019 satakuntalaiseksi liikuttajakunnaksi hyvän liikunnan
edistämistyön johdosta.
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Terveellisen ravitsemuksen edistämiseksi Raumalla on ollut käytössä Neuvokas perhe -ohjelman
elintapaohjauksen
malli,
jota
koulutettiin
myös
varhaiskasvatuksen
henkilöstölle.
Kasvisruokatarjontaa
lisättiin
kaikilla
kouluja
varhaiskasvatus
asteilla.
Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluyksikön toiminta käynnistettiin sivistystoimialalla, jossa
koulupsykologit sekä kuraattorit lastensuojelun alaisuudesta keskitettiin samaan yksikköön.
Palveluyksikön olennainen etu on ollut varhaisen työn vahvistaminen. Lisäksi palveluyksikössä
aloitettiin hankerahoituksen myötä maahanmuuttokuraattorin ja koulutoimintaterapeutin palvelut.
Sivistystoimialalla tapahtui useita kiinteistöjen lakkautuksia ja kahden uuden kohteen käyttöönotto
(Pohjoiskehän koulu ja Papinpellon päiväkoti), mikä edellytti palvelujen uutta kehitystä. Liikkuva
nuorisotila Kuovibiilin käyttöönotto mahdollisti jalkautumisen nuorison keskuuteen.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) astui voimaan, mikä mahdollistaa taiteen ja
kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämistä tavoitteenaan edistää kaikkien
väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja
sivistykseen.
Uusilla asemakaavoituksilla on huolehdittu omakoti- ja yritystonttitarjonnasta.
Haasteita ja keskustelua herätti päihdehuollon ympärivuorokautisen vastaanottoyksikön
rakentaminen. Lastensuojelussa palvelutarpeen arviointeja ei pystytty suorittamaan palvelutakuun
määräajan (3kk) puitteissa, johtuen vireilletulleiden asioiden suuresta määrästä.
2. Syrjäytymisen ehkäisy
Sivistystoimialalla kirjattiin merkittäväksi haasteeksi erityislasten / oppilaiden määrän kasvu sekä
varhaiskasvatuksen että perusopetuksen piirissä.
Etsivän nuorisotyön kautta autettiin palvelujen ulkopuolelle jäämässä olevia tai jo ulkopuolelle
jääneitä nuoria tunnistamaan omat muutoksen tarpeensa ja ohjattiin heidät tarvitsemiensa
palvelujen piiriin.
Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta järjestettiin Kansalaisopistolla.
Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotouttamisohjelmaa on toteutettu. Maahanmuuttajia kotoutettiin
myös liikunnan avulla.
Työtoimintamahdollisuuksia, työkokeiluja sekä uudelleensijoituksia on tarjottu avohuollon
tukitoimena syrjäytymisuhan alla oleville työikäisille. Yhteistyö on ollut aktiivista Rauman seudun
Työvoiman palvelukeskuksen, työnantajien sekä koulutuskentän kesken.
3. Turvallisuuden lisääminen
Turvallisuussuunnitteluun on kiinnitettiin huomiota sivistystoimialalla. Tekninen toimiala on myös
päivittänyt leikkikenttien turvallisuusasiakirjan.
Asumisterveys- ja sisäilmaongelmiin liittyvää osaamista vahvistettiin.
Merkittävien kiinteistöjen kuntoarviot ja katuverkon kuntoselvitys valmistui teknisellä toimialla.
Energiatehokkuuden parantamiseksi on sitouduttu "energiasäästötalkoot" -kampanjaan ja
tekninen toimiala on lisännyt aurinkoenergian ja LED valaistuksen käyttöä.
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AKTIIVINEN KUNTALAINEN
Yhteistyö eri toimialoilla on tärkeää vireän elinkeinoelämän ja hyvivoinnin
kannalta.
Yhteistyötä toteutettiin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, toisen asteen
oppilaitosten, yrityselämän välillä. Etätyömahdollisuuksia parannettiin. Kaupunki lanseerasi myös
Osaava työvoima - elokuvat, mitkä saivat valtakunnallistakin huomiota.
Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY aloitti maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden
keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumin, jossa Rauman kaupungilla on oma alueellinen
verkosto.
Työllisyystilanne on parantunut Raumalla ja Rauman seudulla selkeästi. Yleinen työttömyysaste,
nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömyys ovat olleet laskussa. Kaupungilla on ollut
aktiivinen rooli uusien työpaikkojen luomisessa järjestämällä yritysneuvontaa sekä investoimalla
yritysalueiden infraan. Kaupunki on myös ollut mukana Urastartti -opiskelija - ja rekrytointimessuilla,
opiskelijoiden talvipäivillä sekä kesäkampanjoissa ja osaavan työvoiman houkuttelemisessa.
Palvelutori yhdisti yrittäjiä, vapaehtoisia sekä asiakkaita toimien heidän kanssaan yhteistyössä ja
etsien asiakkaille tarvittavia palveluja. Myös kylähankkeen tekemää toimintaa ylläpitävää toimintaa
vietiin
kyliin.
Vapaaehtoistyössä
toimi
ulkoiluystäviä,
lukuvapaaehtoistoimintaa
ja
kulttuurikaveritoimintaa.
Yrittäjyyskursseja toteutettiin Hj. Nortamon peruskoulussa ja Raumanmeren
peruskoulussa.
Raumlaine ja meri -hankkeessa parannettiin yhteistyötä paikallisten
koulutustoimijoiden, yritysten sekä mm. partiolaisten, Rauman Purjehdusseuran,
Rauman Merimuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
OSALLISTUVA, KESKUSTELEVA JA LIIKKUVA KUNTALAINEN
Lasten ja nuorten osallistumiseksi järjestettiin "Kuullaanko lapsia ja nuoria" –tilaisuus.
Kuntalaisia osallistettiin somekilpailuilla, palvelukohtaisilla kyselyillä sekä innovaatiokilpailuilla.
Satakylät ry:n kanssa toteutettiin maaseudun yhdistyksille kysely kaupungin Elinvoimaohjelmaan
liittyen. Kansalaisopisto on myös järjestänyt kuntalaisille digitaidot -kursseja. Suomi.fi -palvelua on
käyttöönotettu. Hyvinvointiasioiden viestintää kehitettiin nettisivujen kautta.
Ikäihmiselle yhteistyötä ja ryhmätoimintoja järjestettiin ikäihmisten neuvoston ja kolmannen
sektorin eri toimijoiden toimesta: ATK-ohjausta, ulkoiluystäviä, vapaaehtoistempauksia sekä
liikuntaryhmiä.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa raumalaisilla on ollut mahdollisuus käyttää sähköistä
terveystarkastusta nettisivujen kautta, joskin käyttö on ollut vähäistä. Omaolo -portaalin
käyttöönottoa valmisteltiin. Koti- ja etäkuntoutusta mobiiliavusteisesti kehitettiin ja toteutettiin
lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja vanhuspalveluissa. Kotisairaalan mobiilitoimintaa vakiinnutettiin.
Käyttöön otettiin myös lääkehuoneiden turvatekniikkaa ja kameravalvontaa, pilotoitiin hoivaviestintä
-sovellusta sekä interaktiivista Sanoste palvelua (esim. tuolijumppa ja laulutuokiot) ja testattiin Moto
Tiles liikuntalaattoja tasapainoharjoitteluun.
Perhekeskus toimintamallia kehitettiin edelleen LAPE -muutosohjelmassa (=Lasten ja nuorten
palvelut) ja otettiin käyttöön vaikuttavia työmenetelmiä asiakastyössä. Systeeminen lastensuojelutyö
vakiinnutettiin toimintaan.
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Kaupunkikeskusta-alueen, viheralueiden ja leikkikenttien kehittämisestä huolehdittiin ja
järjestettiin yleisötilaisuus Keskuspuiston suunnitteluun liittyen. Raumajoen ekologista kehittämistä
kaupunkipuroksi on toteutettu. Puututtiin tonttien roskaisuuteen ja kannustettiin yhteisöjä oman
asuinalueen siivoukseen. Otanlahden urheilualuetta kehitettiin.
Kestävää liikkumista tuettiin kaupunkipyöräpilotissa ja sitä päätettiin myös jatkaa tänä vuonna.
Teknisellä toimialalla kevyen liikenteen yhteyksiä parannettiin ja aloitettiin valmistella raumalaisten
kävelyn edistämisstrategiaa.
VIIHTYVÄ, INNOSTUNUT JA ROHKEA KUNTALAINEN
Kestävän kehityksen - periaate huomioitiin toimintatavoissa ja organisoitiin mm.
Ruokahävikkikaappi pääkirjastoon. Asiaa edistettiin `Luanikas ja viherkäine Rauma´
sekä `Jätevirroista arvonnousua´ - hankkeissa.
Kestävän matkailun kehittämiskonseptia on työstettiin Suistanable Travel Finland -hankkeessa.
Kulttuurikasvatussuunnitelma päivitettiin kattamaan koko perusopetus 1. - 9. -luokkiin.
Luanikast gotoutumist -hankkeessa maahanmuuttajalasten ja -nuorten palvelupolkua selkeytettiin.
Rauman houkuttelevuutta lisäämään laadittiin keskusta-alueen kehittämisen
toimenpidesuunnitelma Rauman Yrittäjien ja Rakastunut Raumaan toiminnan kanssa.
Maailmanperintökohteiden tunnettavuutta on lisättiin opastuksilla. Selkämeren Kansallispuiston ja
koko saariston kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin. Fåfengan alueen kehittämistä jatkettiin.
Teknisellä toimialan Port Mate -hankkeessa kohennettiin Kylmäpihlajan huoltorakennusta.
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
HYVINVOIVA KUNTALAINEN
Kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja edistetään kohdentamalla eri-ikäisille
digitaalisia verkko-ohjelmia ja kanavia sekä ryhmäohjausta. Lisätään hyvinvointia ja
terveyttä edistävää viestintää terveellisen ravitsemuksen, liikunnallisen elämäntavan sekä
päihteettömyyden osalta nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan ja tarjotaan sitä aktiivisesti
kuntalaisille.
Liikkumattomuuden on todettu aiheuttavan Raumalla lähes 42 miljoonan euron hintalapun
veronmaksajille vuodessa. Raumalla onkin jo panostettu eri ikäisten liikkumisen lisäämiseen,
erityisesti vähän liikkuviin lapsiin ja työikäisiin. Nuorten matalan kynnyksen liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksien lisääminen aktivoisi nuoria liikkumaan sekä vähentäisi ylipainoa,
päihteitten käyttöä ja syrjäytymisriskiä. Erilaisen etä- ja verkkoliikunnan ja liikuntaneuvonnan
järjestäminen edistäisi omaehtoista liikuntaa ja asenteita. Voimaa vanhuuteen -hankkeessa on
kohdennettu paljon erilaista aktiviteettia ikäihmisille ja toimenpiteet ovat osoittautuneet
onnistuneiksi.
Päihteiden käyttöä sekä niistä aiheutuvia riippuvuuksia moninaisine haittoineen ehkäistään ja
pyritään vähentämään. Ehkäisevän päihdetyön toimielimen poikkihallinnollista työtä ja
maakunnallista yhteistyötä `Selvinpäin Satakunnassa` -hankkeen kanssa jatketaan. Päihde- ja
mielenterveysstrategiaa valmistellaan tukemaan päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista
kaikissa kunnan tehtävissä ja edistämään päihteetöntä kulttuuria.
Hyvää mielenterveyttä edistetään sekä taiteen että kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden
keinoin. Syrjäytymistä aiheuttavat riskitekijät tunnistetaan ja pyritään puuttumaan niihin jo hyvissä
ajoin.
Toimintakulttuurin vaikuttavampien muutosten ja nuorten päihteiden käytön vähentämisen
aikaan saamiseksi Islannin mallista on kirjattu hyviä kokemuksia. Perheet ja vanhemmat
osallistetaan laajasti nuorten hyvinvoinnin edistämiseen esim. naapurustojaan vahtivat
vanhempainpartiot, yhteiset kotiintuloajat kaikille ja edullisen harrastustoiminnan lisääminen
iltapäiviin. Jokaiselle lapselle/nuorelle tulisi turvata yksi turvallinen aikuinen ja kaveri sekä tunne, että
kuuluu joukkoon.
Edistetään ympäristön terveyden ja arjen turvallisuutta asuinympäristön tai lähiliikuntapaikkojen
rakennus- ja kunnostuskampanjan avulla. Kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja
mahdollistetaan turvallinen liikkuminen myös toimintakyvyltään rajoittuneemmalle väestönosalle.
Palvelujen riskien hallinta, valmiustaso ja turvallisuus ovat saaneet uuden merkityksen vuoden
2020 kevään koronapandemian vuoksi. Kaupungin valmius- tai turvallisuussuunnitelmien
ajantasaisuus sekä riskien kartoittaminen ovat tärkeitä kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi.
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AKTIIVINEN KUNTALAINEN
Kaupungin elinvoimaisuuden ylläpito ja vahvistuminen edellyttävät, että
työpaikat ja koulutus kohtaavat.
Kehitetään ja vakiinnutetaan siten uusia
toimintamalleja elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseen, työllisyydenhoitoon ja
kuntouttavaan työtoimintaan. Huomioidaan Nuorisobarometri 2019, mikä tarjoaa kattavan
yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista. Työelämään
siirtyminen innostaa melkein kaikkia nuoria, mutta monet kokevat sitä kohtaan myös pelkoa.
Hanke- ja yhteistyömahdollisuudet sekä rahoitukset huomioidaan ja selvitetään toiminnan
kehittämiseksi.
Kolmannen sektorin toimijat Raumalla ovat hyvin aktiivisia ja verkostoissa tehdään paljon
huomioitavaa vapaaehtoistyötä. Kaupunki tukee osaltaan toimintaa ja tilinpäätöksessä hyvinvointiin
kohdistuvien yhteisöjen avustusten osuus oli noin 1,2 milj. euroa. Rauman seudun alueellinen
järjestöyhteistyö (JYTRY) -verkosto käynnistyi viime vuonna. Verkostotoimijat ovat tärkeä tuki arjen
selviytymisessä, epävarmuuden tai kriisin koskettaessa haavoittuvimmassa asemassa olevien
kuntalaisten arjessa. Yhteistyö liikuntaseurojen kanssa tukee myös seurojen liikuntaolosuhteita.
Järjestöyhteistyön ja kumppanuuksien tiivistäminen mahdollistaisi vapaaehtoistyön hyötyjen
maksimoinnin. Vapaaehtoistoiminta ja mahdollisuus osallistua tuovat suurimmat hyödyt toimijoille
itselleen!

OSALLISTUVA, KESKUSTELEVA JA LIIKKUVA KUNTALAINEN
Uudet rakennusinvestoinnit, kuten Karin kampus ja Kauppakeskus mahdollistavat
eri-ikäisten ja erilaisten toimijoiden yhteisöllisten kohtaamispaikkojen suunnittelun ja rakentamisen.
Vahvistetaan siten yhteisöllisyyttä lisäämällä matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kuntalaisille.
Mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen edelleen palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun
monipuolisesti eri kanavissa. Järjestetään ja tarjotaan erilaisten syötteiden avulla osallistavia
tapahtumia, osallisuusviikkoa, kuntalaiskyselyjä tai kilpailuja esim. innovaatiokilpailut. Kannustetaan
yrityksiä ja asukkaita myös mukaan maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluun.
Elämme parhaillaan koronan aiheuttamaa pandemia-aikaa, joka saattaa näkyä nopeastikin
toimintaympäristössämme ja muuttaa hyvinvointi-indikaattoreitamme. Poikkeusolot ovat osaltaan
edistäneet digitalisoitumista ja parantaneet etätyömahdollisuuksia. Keskeistä olisi kuitenkin
tunnistaa apua tarvitsevat mahdollisimman varhain ja tarjota heille tukea mahdollisuuksien mukaan.
Reaaliaikaisempi tieto kuntalaisten hyvinvoinnista mahdollistaisi reagoimisen havaittuihin
haasteisiin. Kehitetään tiedolla johtamista ja kaupungin raportointia elinkeinoelämän, hyvinvoinnin
seurannan sekä kuntalaisten osallisuus huomioiden.
Mallinnetaan vaikutusten ennakkoarviointi - EVA työväline Raumalle systemaattiseksi
työkaluksi pilotointeja hyödyntäen, jolloin päätösesitysten vaikutukset ihmiseen, kuntalaisten
elämään, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen huomioidaan tasavertaisesti päätöksenteossa.
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VIIHTYVÄ, INNOSTUNUT JA ROHKEA KUNTALAINEN
Raumalla on huomioitu kattavasti kestävän hyvinvoinnin osa-alueet nykyisten ja
tulevien sukupolvien turvaamiseksi. Kestävän kehityksen kulttuuria on mahdollista
vielä laajentaa osallistamalla kuntalaisia ja antamalla heille mahdollisuus ideoida ympäristön
siisteyden puolesta. Jatketaan aurinkoenergian hyötykäytön lisäämistä.
Kestävän liikkumisen muotoja tukee kaupunkipyörien käyttöönotto sekä kävelyn kehittäminen.
Huolehditaan myös, että elinympäristö kannustaa terveelliseen elämään lähiliikuntapaikkojen,
kevyen liikenteen verkon sekä liikenneturvallisuuden avulla.
Hyödynnetään matkailun sekä maailmanperintökohteiden
tunnettavuutta sekä huolehditaan alueiden siisteydestä.

statusta

ja

parannetaan

POHDINTA
Hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisyä tehdään paljon jokaisella toimialalla
peruspalvelujen yhteydessä resurssien sallimissa rajoissa. Tutkimusten mukaan
ennaltaehkäisevän työn osuuteen tulisi panostaa enemmän. Tarttumalla ajoissa todettuihin
hyvinvointivajeisiin yhteistyössä koko verkoston; kaupungin toimialojen, yhteisöjen, yritysten ja
kuntalaisten kanssa saamme parhaiten merkittävää kustannushyötyä. Valtakunnallisesti on kehitetty
paljon erilaisia hyvinvointia edistäviä toimintamalleja, joita on mahdollisuus hyödyntää ja ottaa
käyttöön.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkumo, jonka perusteet ovat maakuntien ja kuntien
strategisen tason päätöksenteossa ja toimeenpanossa; ehkäistään epäkohtien syntymistä,
muutetaan asenteita ja toimintatapoja sekä puututaan arjen turvallisuusongelmien juurisyihin. Kunta
voi yleisesti palveluineen luoda mahdollisuuksia (promootio) ja pyrkiä yleisesti ehkäisemään ja
tunnistamaan riskejä varhaisessa vaiheessa (primaaripreventio).
Huolen kasvaessa myös palveluiden vaatimukset kasvavat riskien ja haittojen ehkäisyyn
(sekundaaripreventio), puheeksiottoon, varhaiseen tukeen ja haitta- ja käyttäytymiseen
puuttumiseen yksilöiden eri palveluissa, eniten sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun haittoja on
päässyt syntymään hoito ja kuntoutus ovat intensiivistä ja vaativat usein erikoissairaanhoidossa
tapahtuvaa erikoisosaamista (tertiääripreventio).
Terveys kaikissa politiikoissa mukaisesti monet väestön terveyteen keskeisesti vaikuttavat tekijät
ovat terveyssektorin ulkopuolella (esimerkiksi koulutus, asuminen, työllisyys, ympäristö, ja liikenne).
Tämän vuoksi terveysvaikutukset on otettava huomioon kaikilla politiikan alueilla ja toimenpiteissä.
(THL 2020.)
Toimenpiteiden käyttöönotossa huomioidaan maakunnallinen yhteistyö ja alueellisten
toimintamallien käyttöönotto Satakuntalaisten hyvinvointikertomus 2019 ja hyvinvointisuunnitelma
2020 - 2024 mukaisesti.
Rauman kaupungin hyvinvointiohjelma 2022 - 2025 valmistellaan seuraavaa valtuustokautta
varten huomioiden strategiset painopistealueet sekä tulevaisuuden sote valmistelu.
YHTEINEN TAVOITE - YHDESSÄ HYVINVOINTIA
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