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Talousjohtaja Henri Seppänen 27.8.2019: 
 
Vuoden 2018 lopussa käynnistetyn valmistelun tuloksena VVR-
ohjausryhmä on antanut oman ehdotuksensa julkiseen keskusteluun 
21.8.2019 ja Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma on edennyt osallista-
misvaiheeseen. Kuntalaiset ja henkilöstö ovat saaneet arvioitavakseen ta-
lousohjelmaluonnoksen, jossa on ryhdytty Rauman Tarinan strategisten lin-
jausten mukaisiin toimenpiteisiin. Käyttömenojen voimakkaan kasvun, val-
tionosuuksien vähentymisen ja yhteisöverotuoton heikkenemisen sekä 
vahvasti alijäämäisen talousennusteen vuoksi Rauman kaupunki aloittaa 
sopeutumisen väheneviin tuloihin ja toimintojensa uudistamisen. 
 
Niin kuntalaiset kuin henkilöstö voivat vastata kuukauden ajan nettiky-
selyyn. Henkilöstölle on järjestetty talousohjelman sisällöstä infotilaisuuksia 
julkistamispäivänä ja toimialoilla on myös omia henkilöstötilaisuuksia. Li-
säksi henkilöstö voi osallistua myös kuntalaistilaisuuksiin. Vajaan 13 mil-
joonan säästöihin vuoteen 2022 päätyvä ohjelmaluonnos etenee jatkokäsit-
telyyn vasta, kun henkilöstö, kuntalaiset ja yhteistyöverkostot ovat arvioi-
neet ja kommentoineet toimenpide-ehdotuksia. Osallistamisvaiheen jäl-
keen alkaa kuntalais- ja henkilöstöpalautteen analysointi ja ohjausryhmän 
lopullisen ehdotuksen valmistelu. Kaupunginhallitus käsittelee VVR-
talousohjelmaehdotuksen 5.11. ja lopullinen päätös tehostamistoimenpi-
teistä tehdään kaupunginvaltuustossa 11.11. 
 
Kaupunginvaltuustolle on talousohjelmaluonnoksesta ollut info-tyyppinen il-
takoulu 26.8.2019 ja yksityiskohtaisempi iltakoulu 9.9.2019. Valmistelun ai-
kana on todettu, että kaupungin valiokunnilta sekä lautakunnilta ja johto-
kunnilta tulisi pyytää lausunto Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelmasta 
osaksi osallistamisvaihetta. 
 
Lausuntoa pyydetään sivistysvaliokunnalta, tekniseltä valiokunnalta, sosi-
aali- ja terveysvaliokunnalta, tarkastuslautakunnalta, ympäristö- ja lupalau-
takunnalta, Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnalta, Rau-
man vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunnalta, yhteistyötoimikunnalta se-
kä henkilöstöjärjestöiltä (Rauman JHL ry, Super ry, Tehy Rauman seudun 
ammattiosasto 256, Jyty ry, Juko).  
 
Ehdotan, että kaupunginhallitus 
 
-                    pyytää Rauman kaupungin valiokuntia, lautakuntia, johtokun-

tia, yhteistyötoimikuntaa sekä edellä mainittuja henkilöstöjär-
jestöjä toimittamaan lausuntonsa Vahva ja vakaa Rauma –
talousohjelmasta 30.9.2019 mennessä kaupunginhallituksel-
le. 
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KJ: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuk-

sen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Päätöksen liitteet ja muut asiakirjat säilytetään Rauman kaupungin tehtävä-
luokituksen mukaisesti tästä päätöksestä ilmenevän RAU-tunnuksen koh-
dalla. 
Liitteet: 
1. Liite 1 VVR-talousohjelman ohjausryhmän esitys 210819 
2. Liite 2 VVR-tehostamistoimien koonti (ei julkinen tässä vai-

heessa) 
3. Liite 3 Rauman sivistystoimialan VVR aineisto laaja 210819 
4. Liite 4 Rauman ikäluokat alueittain 210819 
5. Liite 5 Rauman päiväkotien kuntoarvioyhteenveto 210819 
6. Liite 6 Rauman koulujen kuntoarvioyhteenveto 210819 
7. Liite 7 Rauman ruoka- ja puhtauspalvelut laaja aineisto 
 
 


