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Miksi strategia on tarinan muodossa? 

Rauman Tarinan punainen lanka 

Rauman Tarinan päähenkilöt 

Valtuustokauden keskeiset linjaukset 

Miten Rauman Tarina jatkuu? 

 

RAUMAN TARINA jatkuu! 

 



 
Miksi strategia on tarinan muodossa? 
 
 

Tarina elää teoissa, 

teot  luovat  tar inalle 

jatkoa.  

 

Tarinamuotoinen 

st rategia ohjaa ar jen 

valintoja, tulee 

ohjatuksi ar jesta.  

 

Ei vanhene, vaan 

päivit t yy koko ajan.  

 

• Tulevaisuus todentuu puheissamme ja sitä kautta 

teoissamme. 

• Tarinaa ei kukaan kerro yksin – se rakentuu yhteisissä 

dialogeissa. 

• Kutsumme kaikki rakentamaan Rauman tulevaisuuden 

menestystarinaa. 

• Tarina kertoo suunnan ja keskeiset linjaukset – 

yksityiskohdat rakentuvat myöhemmmin tarinan 

pohjalta syntyneissä keskusteluissa. 

• Tarina ei ole valmis – strategia on siemen tarinalle, joka 

kasvaa ja kehittyy. 

• Tarina viestitään järjen (dokumentti) ja tunteen (taide) 

keinoilla sekä videodokumenttina tarinan 

rakentamiseen osallistuneiden henkilöiden 

keskusteluista. 

 



Rauman Tarinan punainen lanka: 

Nopeasti muuttuvassa, kilpailun kiristämässä ja ennakoimattomassa maailmassa 

vahvat, mutta omissa porukoissaan viihtyvät raumalaiset kokoontuvat pohtimaan 

tilannetta. Miten olisi viisasta asennoitua tulevaisuuteen?  

He päättävät olla rohkeita ja avata portit. 

 

Innostus alkaa levitä ja toimintakulttuurin muutos käynnistyy. Avoimuus, rohkeus ja 

palvelualttius tekevät monet asiat mahdollisiksi. Raumalaiset kiinnostuvat muista ja 

Rauma alkaa kiinnostaa ulkomaailmaa uudella tavalla. Keskustelevuus, aktiivisuus ja 

raikkaat ideat lisääntyvät. Toimintakulttuurin muutos saa aikaan tapahtumien vyöryn, 

joka on vailla vertaa… 



Rauman Tarinan päähenkilöt: 

• Raumalainen ottaa vastuun omasta onnestaan ja unelmistaan 

lisäämällä omatoimisuuttaan. Hän toimii aktiivisesti, yllättyy hyvästä 

palvelusta ja auttaa muita raumalaisia. 

• Kaupungin työntekijä syntyy uudelleen kohdatessaan kuntalaisen ja 

auttaessaan tätä unelmansa toteuttamisessa  - ’kaikki asiakkaan 

puolesta, kunhan ei linnaan jouduta’. 

• Johto & esimies luo uudenlaisia, rohkeita  ratkaisuja 

palvelutuotannossa. Hän tulee koko ajan taitavammaksi 

mahdollistavan toimintakulttuurin rakentamisessa. 

• Luottamushenkilö keskustelee enemmän ja kykenee vaikeissakin 

asioissa rakentavaan, rohkeaan ja ennakoivaan päätöksentekoon.  

• Sidosryhmäläinen liittyy mukaan Rauman tulevaisuuden tarinan 

rakentamiseen; Raumarohkeat ovat jo aloittaneet, muitakin liikkeitä 

syntyy Tarinan kasvattajiksi. 

• Yrittäjä näkee ja kokee mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää 

liiketoimintaansa Raumalla. 

 

M itä Tarina 

t arkoit t aa 

minulle? 

 

M itä se 

tarkoit t aa 

t yöyhteisöl-

lemme? 



Valtuustokauden keskeiset linjaukset: 

1. Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa 

2. Palveleva rakenneuudistus 

3. Yritysten kasvun mahdollistaminen  

4. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka  

5. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia 

6. Vahva talous pitkäjänteisesti 
  



1. Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa 

 

• Arvostamme toisiamme työntekijöinä ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme. 

• Kuuntelemme, luotamme ja toimimme. 

• Haemme ratkaisuja esteiden sijaan. 

• Ideoimme yhdessä. 

• Työskentelemme rohkeasti ja luonnikkaasti –  

     yhteistyössä yli hallintokuntarajojen. 

• Sallimme virheiden syntymisen, myönnämme ja  

     korjaamme ne myös. 

• Valtuustona  jalkaannumme lähelle kuntalaista.   
 

Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka!  

Onneksi katsoin 

peiliin ja oivalsin 

olevani rohkea, 

osallistuva ja 

ketterä. 



• Meille palvelun saaja eli kuntalainen on ’kingi’. 

• Haluamme uudistua muutoksessa. 

• Tutkimme ja päivitämme rohkeasti palvelutuotannon vaihtoehtoisia 

malleja. 

• Olemme aloitteellisia, naapureitamme arvostavia ja haluamme lisätä 

yhteistyötä. 

• Tunnemme yhteisvastuuta koko seudun elinvoimasta.  

• Olemme myönteisten kokemustemme pohjalta valmiita ja halukkaita 

kuntarakenteiden uudistamiseen.   
 

 

Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti,  

       ilman rajoja!  

 

2. Palveleva rakenneuudistus 

 
Jalat maassa, 

pää pilvissä! 



3. Yritysten kasvun mahdollistaminen 

• Teemme sitä mistä puhumme rohkeasti ja joustavasti loppuun asti. 

• Jokainen kaupunkiorganisaatioomme kuuluva, niin luottamushenkilö kuin   

työntekijä, toteuttaa elinkeinopolitiikkaa, roolista ja tehtävästä riippumatta. 

• Olemassa oleva yritystoiminta ja sen kehittämisedellytysten edistäminen on meille 

tärkeää. Tämä luo mahdollisuuksia myös mikro- ja pk-yritysten kehittymiselle ja 

uusien yritysten syntymiselle. 

 

 

Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 

Jokaisessa meissä 

asuu pieni 

elinkeinoasiamies. 



4. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka 

• Tarjoamme asukkaalle ja muuttajalle edellytykset hyvälle elämälle ja toimivalle 
arjelle. 

• Hyödynnämme merellisyyttä monipuolisesti  kaupunkimme vetovoiman 
kasvattamisessa. 

• Houkuttelemme kaupunkikuvamme esteettisyydellä ja hyvillä 
liikenneyhteyksillä. 

• Pidämme yhdessä huolta Rauman maineesta ja imagosta. 

• Keskitymme  Rauman markkinoinnissa vahvuuksien esille nostamiseen, joita 
ovat: maailmanperintö, kulttuuri,  meri ja saaristo, kansainvälinen 
elinkeinoelämä ja toimiva arki. 

 

Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin  

          yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 

 

 

 

 

 

 

 

Äitisikin olisi 

iloinen, jos 

tietäisi sinun 

olevan Raumalla! 

 



5. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia 

• Vastuu ympäristöstä on meillä jokaisella! 

• Otamme huomioon ympäristöstä huolehtimisen päätöksenteon 

kaikilla tasoilla. 

• Toteutamme kaupunkisuunnittelua kestävän kehityksen 

periaatteilla. 

• Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. 

 
Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 

Rauma on 

Suomen 

siistein 

kaupunki. 



6. Vahva talous pitkäjänteisesti  

• Turvaamme laadukkaat palvelut hyvällä talouden hoidolla, toimintojen 

uudistamisella ja tulorahoituksen riittävyydellä.  

• Emme salli velanottoa käyttötalouden menoihin.  

 

 
Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien  

          TOP 10:een! 

Poikkeus vahvistaa 

säännön - tarvittaessa 

teemme rohkeita  

päätöksiä. 

 



Miten Rauman tarina jatkuu? 

• Tarina elää kaupungin hallintokuntien arjessa ja kiteytyy 

vuosittaisissa budjeteissa. 

• Tarinan mukaista toimintakulttuurin kehittymistä tuetaan erilaisilla 

tavoilla: kehityskeskustelut, esimiesvalmennukset, 

sidosryhmätapaamiset ja muut erilaiset kohtaamiset. 

• Tarina tarkentuu ja konkretisoituu kaupunki- ja 

hallintokuntakohtaisissa toimintasuunnitelmissa, joissa tarina saa 

selkeitä mittareita ja tarinan etenemistä voidaan todentaa. 

 


