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Esityslistan liite:  
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2.  VVR tehostamistoimien koonti 
3.  Rauma Sivistystoimialan VVR aineisto laaja 210819 
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5.  Rauma Päiväkotien kuntoarvioyhteenveto 210819 
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8. Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 2.9.2019 
 
Talous- ja hallintopäällikkö Tuija Kiviniemi 5.8.2019: 
 
Ohjausryhmä on antanut ehdotuksensa vuoden 2018 lopulla käynnistetyn 
Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiksi. Teknisellä toi-
mialalla toteutettavaksi suunniteltuja toimenpiteitä on esitelty useassa eri ti-
laisuudessa myös henkilöstölle. 
 
Todetaan, että usean viranhaltijan/työntekijän eläköityminen lähivuosien 
aikana mahdollistaa henkilöstöorganisaation mitoittamisen toimintaympä-
ristön muutoksesta aiheutuvaan resurssitarpeeseen. Toisaalta toimintata-
poja ja resursseja voidaan joutua tarkastelemaan tulevaisuudessa erikseen 
johtuen muutoksista muiden toimialojen toiminnassa (mm. kiinteistökannan 
määrä). Taloudellisia säästöjä saadaan aikaan hyödyntämällä uusia tekni-
siä ratkaisuja uudisrakentamisessa ja peruskorjaamisessa (mm. LED-
valaistukset ja aurinkoenergia). Lisäksi tarpeettomaksi käyvistä palvelutuo-
tantorakennuksista tulee päästä eroon aikaisempaa nopeammassa tahdis-
sa (edellyttää kaavoitustoimenpiteitä yms) ja mm. vuokrien tulee kattaa 
toiminnan aiheuttamat kulut. Tarpeen mukaan tulee ottaa harkittavaksi 
myös palvelutason priorisointi tai alentaminen (mm. lumen auraus viikon 
loppuisin). Uutena avauksena on esitetty käyttöön otettavaksi hulevesi-
maksua alueilla, jossa hulevesiviemäröinti on järjestetty.  
 
Edellä esitetyillä toimenpiteillä on arvioitu teknisellä toimialalla saatavan 
suunnittelukaudella 2019-2024 n. 1.6 M€:n suuruiset säästöt. 
 
Toimialajohtaja Tomi Suvanto 11.9.2019: 
 
Tekninen valiokunta keskustelee asiasta ja antaa kaupunginhallitukselle 
lausuntonsa. Päätösehdotus tehdään kokouksessa käydyn keskustelun 
pohjalta. 
 
Käydyn keskustelun päätyttyä toimialajohtaja esitti seuraavaa: 
 
Ehdotus: Valiokunta päättää esittää lausuntonaan, että se hyväksyy 

ohjausryhmän toimesta tekniselle toimialalle suunnitellut toi-
menpiteet toteutettavaksi osana Vahva ja vakaa Rauma –
talousohjelmaa.  

 
Valiokunta korostaa, että erityisesti vapautuvien virkojen ja 
toimien täyttämisen osalta tulee harkita, voidaanko vapautu-
nut virka/toimi jättää täyttämättä.  
 
Lisäksi valiokunta esittää, että talouden vakauttamisohjelman 
liitteeksi laaditaan erillinen suunnitelma investointien toteut-
tamisesta ja rahoittamisesta. 



RAUMAN KAUPUNKI 
 

 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Susanna Ruponen saapui kokoukseen 
tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 9.19. 
 
Lisätietojen antaja: 
toimialajohtaja Tomi Suvanto 
puh. 044 534 3001 
tomi.suvanto@rauma.fi 
 
 
 


