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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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Arvojen määritelmät 1/2
Osallistava
•

•
•

•

Osallistava organisaatio arvostaa ja kuuntelee aidosti sidosryhmiään ja
pitää osallistumiskynnyksen matalana.
Osallistava henkilö innostaa muita osallistumaan, jakaa avoimesti tietoa ja
tekee minkä lupaa.
Osallistaminen luo yhteisöllisyyttä, parantaa yhteishenkeä ja lisää
vastuuntuntoa.
Osallistamalla saadaan kaikkien ideat ja osaaminen käyttöön.

Oppiva
•
•
•
•

Oppiva organisaatio on kehitysmyönteinen ja luo edellytyksiä oppimiselle.
Se tunnistaa virheet, sallii ne ja oppii niistä.
Oppiva henkilö on ajassa kiinni ja kiinnostunut siitä, mitä ympärillä tapahtuu.
Oppiva haluaa kehittyä ja uudistua sekä on utelias ja innostunut.
Oppiva jakaa oppimaansa ja kykenee antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.

Marraskuu 2017

5

Arvojen määritelmät 2/2
Ennakoiva
•

•
•

Ennakoiva organisaatio on edelläkävijä. Se ei odota muutosta, vaan tekee
sen itse.
Ennakoiva organisaatio tunnistaa asiakkaidensa tarpeet ja reagoi niihin
nopeasti.
Ennakoiva henkilö kulkee ”tuntosarvet koholla”, etsii tietoa ja kykenee
analysoimaan sitä.

Rohkea
•
•
•
•

Rohkea organisaatio tarttuu tilaisuuksiin ja kyseenalaistaa nykyisen
tekemisen tavan.
Rohkea henkilö on ratkaisukeskeinen, ei lannistu vastoinkäymisistä ja
sietää sopivasti epävarmuutta.
Rohkea ei mene sieltä, mistä aita on matalin, eikä myöskään mene pykälien
tai toisten ihmisten taakse piiloon.
Rohkea uskaltaa epäonnistua ja oppii virheistään.
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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
•
•
•
•
•
•
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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

•

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

•
•
•
•
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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
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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 seuranta ja toteutumisen arviointi
Seuranta
• Strategian ajantasaisuutta seurataan ja arvioidaan sen voimassaolon
ensimmäisen ja kolmannen vuoden jälkeen.
• Seurannan yhteydessä voidaan uudelleensuunnata linjauksia, kärkiä ja
muuta sisältöä toimintaympäristön muutosten mukaisesti.

Toteutumisen arviointi
• Strategian toteutumista ja ohjaavuutta arvioidaan säännöllisesti
tilinpäätösten käsittelyjen yhteydessä. Silloin arvioidaan strategiaan
perustuvaan toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista.
• Strategian toteutumista arvioidaan myös kaupunki- ja toimialakohtaisista
toimintasuunnitelmista. Konkreettisin arviointi kohdistuu selkeisiin
mittareihin.
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Miten Rauman strategiatyö jatkuu?
• Strategia jalkautetaan elämään koko kaupunkiorganisaation arjessa,
toiminnan ohjenuorana.
• Strategia tehdään tunnetuksi koko Rauma-yhteisölle, jotta kaikki
voivat osallistua sen toteutukseen ‒ kukin omalla tavallaan.
• Strategian jalkauttamista tuetaan erilaisilla tavoilla, joita ovat mm.
esimiesvalmennukset, monipuoliset viestinnälliset materiaalit,
sidosryhmätapaamiset ja muut erilaiset kohtaamiset.
• Strategia tarkentuu ja konkretisoituu vuoden 2018 alkupuolella
laadittavissa ohjelmissa, kuten hyvinvointi- ja elinvoimaohjelmissa.
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