Hyvinvointisuunnitelma strategiaa ja johtamista tukien
Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoseminaari
12.12.2017 Kuntatalo

Avaintietoa Raumasta
Rauman kaupunki on perustettu 1442 ja täyttää 575 vuotta vuonna 2017.
Etäisyydet maanteitse: Helsinkiin 240 km, Tampereelle 140 km, Turkuun
92 km, Poriin 50 km
Väestö
•
Asukasluku 39 614 (31.12.2016)
•
Suomen 27. suurin kaupunki väestömäärältään
•
Asukastiheys 80 asukasta/km2
•
Ruotsinkielisiä 116 henkilöä, 0,3 % väestöstä
•
Ulkomaan kansalaisia 1579 henkilöä, 4 % väestöstä
Teollisuus, työllisyys ja talous
•
Työpaikkoja 16 176 (2014)
•
Yritysten määrä 2 452 (2015)
•
Suurimmat työllistäjät: Rauman kaupunki, UPM-Kymmene Oyj,
Euroports Rauma Oy, Oras Oy, Rolls-Royce Oy, Osuuskauppa Keula
•
Työttömyysaste 9,2 % (31.10.2017)
•
Kunnallisveroprosentti 20,0 (2017)
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Rauman kaupungin organisaatio1.6.2017 lukien
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.1.2017, päivitetty 8.5.2017 KH

Liikelaitokset: Rauman Vesi- ja
Viemäriliikelaitos, Rauman seudun
Jätehuoltoliikelaitos
Tytäryhteisöt: Rauman Satama Oy, Rauman
Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman
Meriteollisuuskiinteistöt Oy, Rauman
Oppilaitoskiinteistöt Oy, muut tytäryhteisöt
Kuntayhtymät: Satakunnan
sairaanhoitopiiri, Satakuntaliitto
Osakkuusyhteisöt: SAMK oy, Winnova Oy,
muut osakkuusyhteisöt

Konserni- ja
elinvoimajaosto 4
Kaavoitusjaosto 5

Sivistysvaliokunta 9
Konsernipalvelut toimiala
TUKIPROSESSIT

Sivistystoimiala
YDINPROSESSIT

Sisäinen tarkastus
Kaupunginhallitus 9

Keskusvaalilautakunta 5

Kaupunginjohtaja

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 9

Tekninen
valiokunta 9

Sosiaali- ja
terveystoimiala
YDINPROSESSIT

Tekninen
toimiala
YDINPROSESSIT

Hoitotyön
henkilöstöpalv.
Kehittämispalv.

Tiedonohjaus
Kulttuuri ja liikunta
Henkilöstöohjaus

Terveyspalvelut
Talousohjaus

Tarkastuslautakunta 9

Kaupunginvaltuusto 43

Konsernivastuu kaupunginjohtaja tai
ao. toimialajohtaja

Varhaiskasvatus

Tilapalvelut
Aluepalvelut
Aluepalvelut
Pienvenesatamat
-taseyks.
Pienvenesatamat
-taseyks.

Sosiaalipalvelut
Kiinteistö- ja
ympäristöpalvelut

Kaupunkikehitys
Opetus- ja
nuorisopalvelut
Vanhuspalvelut

Ruoka- ja
puhtauspalvelut
Lukio,
Kansalaisopisto,
Musiikkiopisto
Talous- ja
hallinto

Ympäristöterveydenhuolto
Talous- ja
hallinto

Kaavoitus
Talous- ja
hallinto
Jätehuoltolaitos
Rauman Vesi

Ympäristö- ja lupalautakunta 9

Hyvinvoinnin edistäminen
Rauman kaupungin organisaatiossa 1.6.2017 alkaen
Kaupungin johtoryhmä
- Hyvinvoinnin johtaminen
Konsernipalvelut
-toimiala

Sivistystoimiala

Sosiaali- ja
terveystoimiala

Tekninen
toimiala

Tiedonohjaus
Henkilöstöohjaus
Talousohjaus
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityksen poikkihallinnollinen tiimi = Hyvinvointityöryhmä
- Hyvinvoinnin edistäminen
Ruoka- ja
puhtauspalvelut
Jätehuoltolaitos
Rauman Vesi
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Kaupunkistrategia eli
Rauman Tarina (osa 2)
Kaupunginvaltuusto 27.11.2017

Rauman Tarinan elementit
Hyvinvoiva Rauma-yhteisö
(kuntalaiset, yritykset, opiskelijat ja muut sidosryhmät)
Asiakkaan ja

asukkaan kohtaaminen

Kärjet
Linjaukset
Osallistava

Arvot

Oppiva

Osaava henkilöstö

Resurssit

Rohkea
Ennakoiva

Vahva talous

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Marraskuu 2017
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Rauman Tarinan osa 2, valmisteluprosessi
KH
23.8

KV,
info
KH, info
30.10. 6.11.

KV
8.9.

Analysointi- ja
suunnitteluvaihe
15.8 – 4.10.
YTT
11.9.

Elo

20.11.

KV 27.11.

Jory
15.8.

1.

KH

Osallistamisvaihe
5.10. – 31.10. YTT 16.10.
Laajennetut
joryt
ja sidosryhmät
5.-6.10.

2.

Arvot, linjaukset ja
kärkiluonnosten ideointi

Syys

Jory
12.10.

Loka

Kuntalaiset ja
koko
henkilöstö
16.-31.10.

Luonnoksen
koostaminen

Rauman Tarinan
(osa 2)
hyväksyminen

Valinta- ja
priorisointivaihe
1.11. – 27.11.

Linjausten
3. vahvistaminen,
arvojen ja kärkien
priorisointi ja valinta

Marras

Jalkauttaminen
28.11. 

4.

Jalkauttaminen,
Toimintasuunnitelmat
31.5.2018
mennessä

/ 2018

Nykytilanne ja toimintaympäristön muutokset
Nykytilanne
•
•
•
•

Rauman kaupungin nykytila on hyvä, mutta haasteita täynnä.
Asema lounaisrannikon kasvuvyöhykkeellä tarjoaa erinomaisia
kasvumahdollisuuksia.
Työvoiman saantiongelmat rajoittavat kasvua ja muodostavat uhkia.
Jo toteutetulla kaupungin sisäisellä organisaatiouudistuksella on varauduttu
tulevaan. Tehtyä muutosta voidaan tukea strategisilla valinnoilla.

Toimintaympäristön muutokset
•
•
•

Nopeasti muuttuvassa, kilpailun kiristämässä ja ennakoimattomassa
maailmassa vain muutos on pysyvää.
Kansainvälistyminen, väestörakenteen vääristyminen ja teknologioiden
nopea kehitys haastavat kaupunkia.
Maakunta- ja sote-uudistus muuttavat kunnan roolia.
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Resurssit
Osaava henkilöstö
•
•

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

Vahva talous
•
•
•

Riittävällä tulorahoituksella varmistetaan vahva talous pitkälläkin
tähtäimellä.
Hyvällä ja oikea-aikaisella taloudenpidolla turvataan kuntalaisille laadukkaat
palvelut.
Väheneviin tuloihin sopeudutaan, ja samalla hyödynnetään toimintojen
uudistamisen tarjoamat mahdollisuudet.
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Hyvinvointia ja kehittymistä tukevat linjaukset
Terveellinen,
turvallinen ja
palveleva Rauma

Palvelut toimivat ja arki on
helppoa. Huolehdimme
kestävästi ympäristön
terveellisyydestä,
turvallisuudesta ja
viihtyisyydestä.

Marraskuu 2017

Vireän
elinkeinoelämän
Rauma

Vahvan talouden perusta
on vireä elinkeinoelämä ja
korkea työllisyysaste, jolla
turvaamme kaupungin
elinvoimaisuuden ja
kaupunkilaisten palvelut.
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Hyvien
yhteyksien
Rauma

Kaupungin fyysiset ja
digitaaliset yhteydet sekä
toiminnalliset ja
sosiaaliset verkostot ovat
kattavat. Kaupungissa on
helppo liikkua.

Houkutteleva
Rauma

Vahva tarina, uudet
ideat ja houkuttelevat
tapahtumat ‒
”Kokoaan suurempi
Rauma”

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
•
•
•
•
•
•

Marraskuu 2017
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Toimivat palvelut, helppo arki
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
Syrjäytymisen ehkäiseminen
Alueiden tasapainoisuus ja
monipuoliset
asumismahdollisuudet
Energiatehokkuuden
parantaminen
Ympäristön siisteys

Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Toimivat palvelut, helppo arki

Meillä on asukkaiden tarpeista lähtevät, hyvin saavutettavat, laadukkaat ja
tehokkaasti tuotetut palvelut asuinpaikasta ja asukasryhmästä riippumatta.
Tuotamme palvelut monikanavaisesti, uusia teknologioita hyödyntäen.
Raumalla kuntalainen on kingi.

Terveelliset ja turvalliset
kiinteistöt

Suunnittelemme, rakennamme, huollamme ja korjaamme kiinteistömme
laadukkaasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Alueiden tasapainoisuus ja
monipuoliset
asumismahdollisuudet
Energiatehokkuuden
parantaminen

Ympäristön siisteys

Panostamme kaikkien ikäryhmien, erityisesti lasten ja nuorten,
ennaltaehkäisevään työhön. Edistämme työllistymistä ja maahanmuuttajien
integroitumista. Takaamme kaikille nuorille mahdollisuuden toisen asteen
koulutukseen. Puutumme aidosti ja ennakoivasti sosiaalisiin epäkohtiin.
Kehitämme alueita tasapuolisesti säilyttäen niiden omaleimaisuuden. Vaalimme
ainutlaatuista keskustaamme, joka on kaupunkimme sydän ja ylpeyden aihe.
Huolehdimme monipuolisesta tontti- ja asuntotarjonnasta.
Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikessa toiminnassamme. HINKUkuntana tavoittelemme 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.
Kuulumme energiatehokkuussopimuksen piiriin ja toteutamme sen mukaisia
toimenpiteitä. Parannamme rakennusten energiatehokkuutta sekä
uudisrakentamisessa että vanhan rakennuskannan korjaamisessa.
Luomme viihtyisyyttä, turvallisuutta ja houkuttelevaa Raumaa pitämällä
ympäristön siistinä. Haastamme jokaisen toimimaan ympäristömme parhaaksi.
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Vireän elinkeinoelämän Rauma

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

Vireän elinkeinoelämän Rauma
Koulutustarjonnan
turvaaminen elinkeinoelämän
tarpeisiin

Vaikutamme aktiivisesti koulutuspaikkojen säilymiseen ja erityisesti
tulevaisuuden alojen koulutuksen kehittymiseen. Lisäämme omalla
toiminnallamme yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Elinvoimaa tukevat
investoinnit ja markkinointi

Varmistamme suotuisat yritystoiminnan edellytykset. Tuemme uusien
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä elinkeinoelämään.

Kilpailukykyinen verotus

Pidämme kokonaisveroasteen kilpailukykyisenä.

Ennakoiva ja mahdollistava
maankäyttö

Osallistamme yritykset ja asukkaat ennakoivasti maankäytön suunnitteluun.
Olemme joustava kumppani hankkeiden toteutuksessa.

Etätyömahdollisuuksien
parantaminen

Parannamme Raumalla asuvien mahdollisuuksia tehdä etätöitä muualle,
esimerkiksi etätyökeskuksen avulla.
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Hyvien yhteyksien Rauma

Marraskuu 2017
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•

Liikenneyhteyksien parantamiseen
vaikuttaminen

•

Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri

•

Aktiivinen edunvalvonta

•

Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen

•

Verkostojen hyödyntäminen

•

Kaupunkiliikenteen kehittäminen

Hyvien yhteyksien Rauma
Liikenneyhteyksien
parantamiseen vaikuttaminen

Vaikutamme aktiivisesti tie-, raide-, meri- ja saaristoyhteyksien parantamiseen.

Osallistava ja keskusteleva
toimintakulttuuri

Otamme kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen. Luomme ja
hyödynnämme kanavia, jotka kannustavat asukkaita ja sidosryhmiä
osallistumaan. Suunnittelemme toimintaamme ennakoivasti ja yhdessä
toimialojen kesken.

Aktiivinen edunvalvonta

Vaikutamme aktiivisesti niin valtionhallinnon kuin uuden maakuntahallinnon
suuntaan Rauman elinvoiman turvaamiseksi.

Sähköisten asiointipalvelujen
toteuttaminen

Parannamme asiakaspalvelua lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia
samalla tehostaen omaa toimintaamme.

Verkostojen hyödyntäminen

Hyödynnämme aktiivisesti verkostojamme kuntalaisten, elinkeinoelämän ja
valtion viranomaisten kanssa.

Kaupunkiliikenteen
kehittäminen

Kehitämme paikallisliikennettä asukkaiden tarpeita kuunnellen. Lisäämme
kevyen liikenteen houkuttavuutta ja turvallista sujuvuutta
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Houkutteleva Rauma
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•

Raumasta tapahtumakaupunki

•

Merellisyys näkyväksi

•

Maailmanperintökohdestatuksen
hyödyntäminen

•

Rauman imagon kehittäminen

•

Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin luominen

•

Uusien ideoiden rohkea toteuttaminen

Houkutteleva Rauma
Raumasta tapahtumakaupunki

Vahvistamme Raumaa tapahtumakaupunkina. Luomme hyvät
kehittymismahdollisuudet jo olemassa oleville tapahtumille ja tarjoamme
houkuttelevat puitteet uusille.

Merellisyys näkyväksi

Hyödynnämme merellisyyttä monipuolisesti kaupunkimme vetovoiman
kasvattamisessa. Haemme aktiivisesti uusia keinoja meren läheisyyden
hyödyntämiseksi.

Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen

Hyödynnämme ainutlaatuista statustamme kahden maailmanperintökohteen
kaupunkina. Mahdollistamme Raumalla uuden ja vanhan kohtaamisen aidosti
ja ainutlaatuisesti.

Rauman imagon kehittäminen

Kehitämme Rauman mainetta ja imagoa yhdessä kuntalaisten, yritysten ja
yhteisöjen kanssa. Keskitymme Rauman markkinoinnissa vahvuuksien esille
nostamiseen. Teemme laadukasta kunta-, tapahtuma-, elinvoima- ja
matkailumarkkinointia.

Avoimen, vuorovaikutteisen ja
yhteisöllisen ilmapiirin
luominen

Vaalimme vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kaikessa kaupungin toiminnassa.
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi niin uudet raumalaiset kuin matkailijat.

Toteutetaan rohkeasti uusia
ideoita

Luomme rohkean ja luovan toiminnan ilmapiirin palvelujen kehittämiseen ja
päätöksentekoon. Tavoittelemme Rauman erottumista positiivisena
esimerkkinä ennakkoluulottomana uusien ideoiden toteuttajana.
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Strategian laatiminen ja seuranta
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Valtuustokausi 1.1.2013 – 31.5.2017
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021
Kaupunkistrategia = Rauman Tarina
Strategiaa täsmentävät toimintasuunnitelmat mm.
hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2016

Rauman Tarinan toteutumisen arviointi
Rauman Tarinan päivittäminen

Rauman Tarina, osa 2
Strategiaan ja toimintasuunnitelmiin perustuvat
toiminnan ja talouden tavoitteet ja mittarit
vuosittaisissa talousarvioissa

Strategiaa täsmentävät toimintasuunnitelmat mm.
hyvinvointisuunnitelma, henkilöstöohjelma

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen
arviointi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa
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Strategia, toimintasuunnitelmat ja vuositalousarviot
- Arvot
- Linjaukset
- Toiminnan kärjet

Strategia:
Rauman Tarina osa 2
Strateginen taso: mitä tehdään?

- Toiminnan tavoitteet
- Toimenpiteet
- Mittarit

Toimintasuunnitelmat:
Mm. hyvinvointisuunnitelma,
henkilöstöohjelma jne.
Taktinen taso: miten tehdään?

- Vuosittaiset toiminnan tavoitteet
- Vuosittaiset toimenpiteet
- Mittarit

Vuosittaiset talousarviot
Puolivuotisraportit ja tilinpäätös
Operatiivinen taso: toimeenpano ja seuranta
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Rauman Tarina, sitä täsmentävät toimintasuunnitelmat ja vuosittaiset talousarviot

Vuosittaiset
talousarviot
(Vuosittaiset
tavoitteet ja
mittarit)

Elinkeinopoliittinenohjelma
(Tavoitteet ja
mittarit)

Täsmentävät
ohjelmat Mm.
Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointisuunnitelma
(Tavoitteet ja
mittarit)

Henkilöstöohjelma
(Tavoitteet ja
mittarit)

Rauman
Tarina, osa 2
(Linjaukset
ja kärjet)

Ym. toimintasuunnitelmat

Hankintaohjelma
(Tavoitteet ja
mittarit)

Kiitos!
Johanna Suokanto, kehittämispäällikkö, johanna.suokanto(at)rauma.fi
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