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Ulvilan kaupungin pitää ryhtyä valmistelemaan uuden kaupunginjohtajan
valintaa tämän vuoden aikana
Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilasen virkauran viimeinen vuosi käynnistyi
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
Ilmoitan asiasta nyt, sillä haluan olla lojaali ja fiksu työnantajaani kohtaan ja ilmoittaa
suunnitelmistani riittävän ajoissa, jotta tarvittaville neuvotteluille ja valmisteluille jää
riittävästi aikaa.
Tulin valituksi Ulvilan kaupunginjohtajan virkaan toukokuussa 2012. Haastatteluissa
tiedusteltiin, kuinka pitkäksi ajaksi sitoutuisin hoitamaan virkaa. Vastasin tuolloin, että
seitsemäksi vuodeksi. Seitsemän vuotta tulee täyteen tänä vuonna 2019. Olen myös jo
saavuttanut sekä ns. yleisen eläkeiän (63 v 3 kk), että kunnallisen henkilökohtaisen eläkeiän
(63 vuotta 11 kk). Täytän nyt maaliskuussa 64 vuotta.
‐ Tein ensimmäisen kirjallisen työsopimukseni 48 vuotta sitten, 1.6.1971 . Siitä on
työtodistus – ”rakennus‐ ja putkitöissä”, Putkiasennusliike Usko Kokki, Harjavalta.
‐ Ensimmäisen kunnallisen työsopimukseni tein 46 vuotta sitten, 1.6.1973 Harjavallan
kauppalan mittausmiehen apulaiseksi.
‐ Tuosta lähtien minulla on ollut yhtäjaksoisesti lähes 46 vuotta voimassa oleva työsopimus
johonkin kuntaan / maakunnan liittoon.
‐ Oltuani kuitenkin virkavapaalla ja yksityisen sektorin palveluksessa noin 1½ vuotta vuosina
1991 ‐ 1992, niin kunnallista työ‐ ja virkauraa tulee tänä vuonna täyteen 44 vuotta.
‐ Työttömyyttä ei onneksi ole ollut päivääkään.
‐ Virkauran ohessa olen suorittanut viisi eritasoista tutkintoa maanmittausteknikon
tutkinnosta, myyntijohdon tutkintoon, maanmittausinsinöörin (AMK)‐tutkintoon, vuoden
kestäneisiin jatko‐opintoihin Otaniemessä TKK:ssa ja lopulta insinöörin ylempään
korkeakoulututkintoon teknologiaosaamisen johtamisessa.
‐ Haastatteluissa lupaamani seitsemän vuoden määräaika on täyttymässä.
‐ Olen eläkeiässä ja takana on pitkä virkaura.
‐ Tästä syystä minun tiimalasini on täyttymässä.
‐ Nyt onkin aika kertoa suunnitelmani ja päätökseni eläkkeelle siirtymisestä.
‐ Eläkkeelle siirtymiseen ei liity mitään dramatiikkaa.
‐ Eläkkeelle tulen siirtymään siten, että olen viimeisen päivän Ulvilan kaupunginjohtajan
virassa 31.12.2019, mutta kunnallisen vuosilomajärjestelmän vuoksi joudun jäämään
vuosilomille jo alkusyksystä.

‐ Tässä työssä, tällä organisaatiolla, ei ehdi mitenkään pitämään vuosittain kaikkia KVTES:n
mukaisia vuosilomia, joten niitä jää pakosta pitämättä joitakin päiviä, vaikka kuinka yrittäisi.
Ne on siirretty lomapäätöksillä pidettäväksi myöhemmin.
‐ Kaupunginhallituksen kokousaikataulun (joka toinen viikko) vuoksi kaupunginjohtaja eikä
hallinto‐ ja talousjohtaja pysty pitämään yhtään kokonaista viikkoa lomaa muutoin kuin
heinäkuussa, ja tuolloinkin vain vuorotellen noin kolmen viikon jakson.
‐ Edellä kerrotusta johtuen vuosilomia kertyy tämän vuoden loppuun mennessä pidettäväksi
useita kuukausia. Toki työnantaja selviäisi vuosilomista myös rahalla, mutta minusta se on
tarpeetonta, jopa kohtuutonta kaupungille.
‐ Mielipide: julkishallinnon vuosilomat ovat pisimillään niin pitkiä (38 työpäivää eli lähes 8
kokonaista työviikkoa), että kunta ei yksinkertaisesti voi toimia kilpailukykyisesti verrattuna
muihin toimijoihin. Väitän, että esimerkiksi SOTE‐palveluiden tuottamisen kilpailutuksissa
julkinen sektori on suurten haasteiden edessä ja joutuu antamaan muille toimijoille selkeätä
kilpailuetua muun muassa pitkien vuosilomien myötä.
‐ Jään virallisesti eläkkeelle kaupunginjohtajan virasta 1.1.2020, jonka jälkeen täytän
seuraavassa maaliskuussa 65 vuotta.
‐ Kertyneet vuosilomani esitän pidettäväksi kesällä 3 viikkoa, elokuuksi palaan töihin ja
syksystä alkaen pitää olla lomalla, jotta nuo lomapäivät tulevat pidetyksi vuoden loppuun
mennessä.
‐ Kunnassa voi yhtä aikaa olla vain yksi ”ykköskaupunginjohtaja”. Ulvilan kaupungin
hallintosäännön mukaan hallinto‐ ja talousjohtaja toimii kaupunginjohtajan sijaisena,
kunnes uusi kaupunginjohtaja aloittaa virassa vuoden 2020 alussa. Toki kuntaan voidaan
valita vaihtoehtoisesti myös pormestari, mutta juuri näistä asioista Ulvilan päättäjien pitää
päättää linjaukset riittävän ajoissa.
‐ Haluan siis ilmoittaa päätöksestäni näin heti vuoden alussa, koska mielestäni päättäjien on
tarpeen neuvotella ja sopia kaupunginjohtajan viran täyttämisen periaatteista ja
aikataulusta rauhassa ja perusteellisesti.
‐ Lisäksi ydinkesä on varsin heikkoa aikaa viran täyttämiseen, joten nuo keskustelut ja
valmistelut on tarpeen käydä ja saada valmiiksi ennen kesälomakautta.
‐ Virka pitänee julistaa avoimeksi heti syyskauden alussa siten, että uusi kaupunginjohtaja
voi aloittaa virassaan 1.1.2020.
‐ Virallisen irtisanomisilmoitukseni tulen jättämään noin 6 kuukautta ennen eli
kesäkuussa.
‐ Eläkettä voi anoa kaksi kuukautta ennen siirtymistä eläkkeelle eli aikaisintaan
marraskuussa.

