
Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma 2019-2022 
Kuntalaistilaisuuksissa esitetyt kysymykset ja kommentit 
 
 

Kuntalaistilaisuudet 22.8. klo 17.30, Rauma-sali; 28.8. klo 17.30 ja 29.8. klo 17.30, Poselli 
 
 
Ruoka-ja puhtauspalvelun liikkeenluovutus 
 

- Puhtauspalvelun ja ruokahuollon ulkoistus: Kun lähdettiin rakentamaan ohjelmaa, oli se käsitys, 
että kaikille rakenteellisille muutoksille on olemassa vaihtoehto, joista valtuusto voi tarkastella 
parasta. En löytänyt materiaalista, että ulkoistukselle olisi ollut mitään vaihtoehtoa. Moni kunta on 
joutunut palauttamaan monta toimintoa omaksi toiminnaksi, hinta karannut, laatutaso laskenut, 
mikä on ulkoistuksen vaihtoehto? 

- Miten varmistetaan laatu? 
- Miten aiotaan vaikuttaa kustannustasoon sen jälkeen, kun kaikki on ulkoistettu? 
- Esitys oli aikamoinen järkytys henkilöstölle. Esitetty liikkeenluovutus ruoka- ja puhtauspalveluissa 

tarkoittaa käytännössä lähes 300 henkilön irtisanomista. 
- Toimintaa on vuosien varrella kehitetty. Ruokapalvelu on esimerkki hyvin kehitetystä palvelusta; 10 

vuodessa kouluaterian yksikköhinta on noussut vain 1,4% 
- Pitäisi antaa aikaa kehittää ruoka- ja puhtauspalvelua yhdistettynä taseyksikkönä. 
- Ulkoistettavat työpaikat naisvaltaisia; Uhkana, että irtisanotaan ja/tai palkat laskevat. 
- Liikkeenluovutus on siirtymätila, jossa siirrytään vanhoina työntekijöinä, mutta sen jälkeen 

työnantaja voi tehdä lain sallimia muutoksia. 
- Pysyykö päätösvalta ulkoistettavissa ruoka- ja puhtauspalveluissa Rauman kaupungilla? 
- Entä kriisitilanteissa? Miten huoltovarmuus varmistetaan? 
- Miten kaupunki selviää arvonlisäverosta, joka syntyy ulkoisen palvelun ostosta? 
- Rauman kaupungin historian suurin ulkoistus; esitys perustuu siihen, että uskotaan syntyvän 

merkittäviä säästöjä; Tavoitellaan 10 vuoden sopimusta; Mikä takaa sen, että tämän 10 vuoden 
aikana, palveluntuottajan hinnat pysyvät riittävän alhaisella tasolla? Mikä takaa sen, että 
ulkoistettu toimija pysyy pystyssä? 

- Ulkoistus on vaativa juttu sopimusteknisesti. 
- Jos ulkoistukseen mennään, mitkä firmat tulevat kyseeseen? 
- Onko liikelaitos-vaihtoehto ollut mukana pohdinnoissa? 

 
 
Kouluverkko 
 

- Mikä on uuden koulun sijainti, miten voidaan tehdä päätöstä ennen, kuin tiedetään mihin uusi 
koulu sijoittuu? Nanun tilalle? Siinä tapauksessa monta alakoulua pienellä alueella, halutaanko 
näivettää eteläistä kaupunginosaa? 

- Kodisjoen kylältä vastine, kaivataan tarkempia lukuja ja lapsivaikutusten arvioimista. Kodisjoella 
erittäin terve koulu ja hyvin toimiva kyläyhdistys, hyvin eteläisessä päädyssä, koulun poistaminen 
näivettäisi kylän. Ollaan yhteistyöhaluisia, halutaan kehittää asiaa eteenpäin. 

- Milloin lapsivaikutusten arviointi tulee valmiiksi, tulokset? 
- Miksi kirjasto on Kodisjoella/jäämässä, mutta koulu lähdössä pois? Rakennukseen mahdollista 

rakentaa lisää tilaa koululaisille. 
- Oppilasmääristä ei tulevaisuudessa tiedä; mitä jos koulut rakennetaan väärään paikkaan? 

Väistötilatkaan ei ole hassumpia  konttikoulu, kun oppilasmäärä vähenee, voidaan moduuleita 
vähentää. 

- Kuka on antanut hinta-arviot koulurakennuksista? 



- Onko kuljetukset huomioitu laskelmissa? 
- Onko takseissa otettu huomioon korokkeet ym. tarvikkeet, joita osa koululaisista tarvitsee? 
- Vasaraisten liikuntasali; mitä tapahtuu liikuntasalille, kun koulu laitetaan kiinni?  
- Kuljetukset pitäisi toimia myös toiseen suuntaan. 
- Parantaako keskittäminen opetuksen laatua? 
- Yhtenäiskouluvaihtoehto mukana olisi ollut hyvä. 
- Löytyykö tyhjeneville kiinteistöille (Kodisjoki, Kortela, Vasarainen) ostaja? 
- Kiinteistöjen purkukustannukset pitäisi myös huomioida kustannuslaskelmissa. 
- Mikä on tuntikehys tällä hetkellä Raumana peruskouluissa? 
- Rakennusurakoita menee paljon ulkopaikkakuntalaisille. Paljonko on rahaa mennyt urakoilla 

ulkopaikkakunnille? 
- Millä logiikalla Nihattulan koulun oppilaat siirrettiin Uotilan kouluun? Millä logiikalla koulu on 

lähikoulu? Monimuotoista asumista suositellaan. 
 
 
Erikoissairaanhoito 
 

- Ei auennut 2,5 miljoonan euron säästö erikoissairaanhoidon siirrosta Satakunnan 
sairaanhoitopiirille, vaan kustannukset tulevat joka tapauksessa Rauman kaupungille. 

- Hämmästytti kommentti, että sairaalassa on liikaa paikkoja; läheisellä ollut keuhkokuume, joka 
hoidettiin kotona, koska sairaalassa ei ollut tilaa; kotisairaanhoito kävi hoitamassa kaksi viikkoa, 
kolme kertaa päivässä. 

 
 
Vanhuspalvelut 
 

- Kotona hoidetaan; jos ei pysty siihen, ei ole Raumalla ilman todellista tappelua saanut 
hoitopaikkaa, edes kaunisjärveltä, tuleeko tähän mitään helpotusta? 

 
 
Kirjastoverkko 
 

- Olisin toivotus vaihtoehtoa miehittämättömästä kirjastosta. 
 
 
Henkilöstön määrä ja kehittäminen 

- Henkilöstömäärän vähennyksen pienuus ihmetyttää? Eläköitymistä tapahtuu paljon; eikö voida 
hyödyntää enemmän? Henkilöstön määrän vähennystä ei ole paljon muuta kuin ulkoistettava 
henkilöstö. 

- Kaupungilla on käyty yt-neuvotteluja ja toimintaa on kehitetty koko ajan. 
- Sairaslomapäivien vähentäminen; millä keinoin? 
- Paljon sijaisia ja määräaikaisia; puhutaan työvoimapulasta, jos olisi tarjolla vakinaista työtä, 

työntekijöistä löytyisi paremmin. 
 
 
Työllisyyden hoito 

- Mitä tarkoittaa Rauma-lisä? 
 
 
Elinvoima, vetovoima 

- Perusongelma on, että Rauman väkiluku vähenee. Mitkä ovat Rauman vetovoimatekijät? Miten 
väkeä saataisiin muuttamaan Raumalle? Nämä leikkausesitykset näivettävät Rauman vetovoimaa. 



- Vetovoiman ja väkiluvun kehittämisessä ei olla oltu tumput suorassa, vaan tehty isoja panostuksia 
elinvoiman kehittämiseen 

- Kari Koski veti esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia, Lakari, telakat, silloin puhuttiin Rauman 
vetovoimasta, nyt lähetetään tällaista viestiä maailmalle, kuka tänne tulee, mitkä yrittäjät 
ankkuroituvat tänne, mitkä lapsiperheet tänne tulee, kun tämmöistä viestiä annetaan? 

 
 
Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman valmistelusta yleisesti 
 

- Erikoista, että valmistelu on tehty ”salaisessa ryhmässä”, onko valmistelu ollut kuntalain ja yt-lain 
mukainen?  

- Eikö ohjausryhmä olekaan ollut yksimielinen esityksissään? Onko ohjausryhmässä jouduttu 
äänestämään? 

- Valmistelussa olisi pitänyt olla mukana koko valtuusto. 
- Onko VVR:n yhteydessä tarkoitus uudelleen tarkastella organisaatiouudistusta ja 

johtamisjärjestelmää? 
- Organisaatiouudistuksen tarkastelu VVR:n yhteydessä? 
- Hyvä yleinen linja on, ettei esityksessä ole juustohöylällä vedetty tasapaksua siivua, vaan on 

huomioitu mm. sote-palveluissa painotuksen siirto ennaltaehkäiseviin palveluihin. 
- Olisin kaivannut taulukkoa, kuinka paljon kunnallisveroprosenttia tulisi kasvattaa, jotta palvelut 

voitaisiin säilyttää? 
- Säästöpuolta hienosti avattu, jäi auki se mistä massiivinen miinus muodostunut? 
- Tarkastelussa ei ole käyty liikelaitoksia läpi. 
- Mitä tuloja on odotettavissa yhtiöiltä? 
- Kuinka paljon kuntalaiskyselyyn on tähän mennessä vastattu? 
- Onko annetuilla vastauksilla merkitystä? 

 


