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Kaupunginjohtajan onnenpotku vuodelle 2013
Ulvilan mies – henkeen ja vereen
Omalta osaltani virallinen hallinnollinen historia Ulvilan kaupungin aikakirjoissa alkoi illalla
28.5.2012. Tulin tuolloin valituksi Ulvilan kaupunginjohtajan upeaan virkaan. Tuosta illasta
alkaen olen seurannut erittäin tarkalla korvalla ja katseella kaikkea sitä, mitä
kotikaupungissamme tapahtuu. Paljon on tapahtunut ja tulee tapahtumaan jatkossakin.
Olen Ulvilan mies – henkeen ja vereen.
Ensimmäisiksi tehtävikseni olen ottanut toimintamme sopeuttamisen käytettävissä oleviin
taloudellisiin voimavaroihimme sekä yhteisen joukkuehengen ja toimintatavan
aikaansaamisen ja sisäistämisen koko organisaatiossa. Olemme joukkue, jossa
virkamiehet valmistelevat asiat niin hyvin ja perusteellisesti, että luottamushenkilömme
voivat, saavat ja uskaltavat tehdä tarvittavat päätökset. Välittömästi sen jälkeen kaikki
ryhtyvät yksissä tuumin toteuttamaan tehtyä ratkaisua – ilman poikkipuolista sanaa.
Heikompikin päätös on parempi kuin ei päätöstä lainkaan. Näin toimii kunta ja
kunnallishallinto.
Perusturvan yhteistyösopimus
Teimme koko kesän töitä sen eteen, että saisimme perusturvan uuden
yhteistyösopimuksen vastaamaan jotakuinkin toiveitamme. Saimme. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi lopulta lokakuussa uuden yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Näiden palveluiden järjestämisen ja
tuottamisen vastuukunta on Porin kaupunki. Palvelut tuotetaan ja järjestetään kaikille
sopijakuntien asiakkaille samantasoisina ja samoilla periaatteilla. Niiltä osin siis - pulinat
pois, ajattelen ainakin itse.
Sopimuskuntina ovat Pori, Ulvila ja Merikarvia. Uskokaa minua, ei vaan uskotaan yhdessä,
tämä oli tässä tilanteessa paras ratkaisu. Vanha sanonta, että ”mikään ei ole kiveen
kirjoitettu”, pätee tässäkin. Seuraamme toimintaa tarkalla ja pitkällä ”jäniksen korvalla”.
Pyritään itse ohjaamaan tätäkin laivaa. Pyritään vaikuttamaan jatkossa aiempaa
tomerammin siihen, että asiat toimivat ja niitä hoidetaan niin asiakaslähtöisesti ja
-läheisesti, kuin se yhteistoiminnassa on yleensäkään mahdollista. Ulvilan kaupunki saa
uuteen perusturvalautakuntaan yhden edustajan aikaisempaa enemmän. Meillä on
uudessa perusturvalautakunnassa kolme luottamushenkilöpaikkaa. Heillä tulee jatkossakin
olemaan erittäin tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Lisäksi allekirjoittaneella on ilmeisesti
paikka niin sanotussa yhteistyöryhmässä/ johtokunnassa. Aiemmin johtokuntaan ovat
kuuluneet sopijakuntien kunnallisjohtajat sekä perusturvan johto. Tiedon on kuljettava –
suuntaan ja toiseen. Minulta saatte sitä vaatia, toki lupaan, että tieto kulkee.

Talousarvio vuodelle 2013
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2103 talousarvion vuodelle 2013. Se
on laadittu teesieni mukaisesti: ”Palvelut edellä. Pyrimme tuottamaan jatkossakin riittävän
hyvät peruspalvelut kuntalaisillemme. Ne tuotetaan joko itse tai ne tuotetaan hyväksyttyjen
yhteistyösopimusten mukaisesti. Vältämme velkaantumista. Velkamäärämme ei kasva
vuonna 2013. Talousarvio laaditaan niin tiukaksi, kuin se on mahdollista, ja samalla
kuitenkin niin realistiseksi, kuin se on mahdollista.” Näin teimme ja samalla olemme
ryhtyneet toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymää tuottavuus- ja
toimenpideohjelmaa.
Talousarvion toteutumisen näkökulmasta suurimmat riski liittyvät kuitenkin sellaisiin
osioihin, joihin emme pysty juurikaan talousarviovuoden kuluessa itse vaikuttamaan.
Tulopuolella ne ovat verotulojen ja valtionosuuksien kertymät. Verotulojen osalta yleisen
talouskehityksen merkitys on suuri. Talouden yleinen taantuma tai lama on myrkkyä myös
kunnallistalouksille. Menopuolella ne puolestaan ovat palveluiden ostoihin eli sosiaali- ja
terveyspalveluihin eli perusturvaan sekä erikoissairaanhoitoon varattujen laskennallisten
määrärahavarausten riittävyys.
Meidän on saatava taloutemme mitä pikimmin sellaiseen kuntoon, että ajautuminen
kriisikunnaksi ei tule koskemaan milloinkaan Ulvilan kaupunkia. Silloin saamme päättää
jatkossakin omista asioistamme itse, ilman valtiovallan lähettämää selvitysmiestä tai
liitosrahatukku kainalossa kulkevaa houkutuslintua. Hoidetaanhan tämä homma yhdessä,
ja tehdään omat päätöksemme hyvässä kunnossa, eikö niin?
Vuoden vaihteen jälkeenkin on elämää – mitä?
Vuosi 2013 tulee olemaan monilta osin varsin merkittävä, jopa tulevaisuutemme kannalta.
Hallinnollinen vuosi alkaa oikeastaan siitä, kun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu
21.1.2013 valitsemaan hallintoomme uuden kaupunginhallituksen, lautakunnat ja muut
toimielimet. Talousarvion toteuttaminen toki alkaa heti 1.1.2013.
Tällä joukolla, kuten edellä kerroin, meidän on yhdessä saatava taloutemme kuntoon.
Viitteet siitä, mihin laivamme kääntyy, nähdään jo vuoden 2013 aikana. Meidän on
yhdessä pystyttävä muuttamaan rakenteitamme ja toimintojamme tehokkaammiksi ja
taloudellisemmiksi, kuin ne ovat aiemmin olleet. Yritämme toteuttaa tätä tavoitetta
mahdollisimman vähin ”vaurioin” eli siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ja
muutoksia palveluiden käyttäjille päivittäisessä elämässä. Voisi sanoa, että Ulvilan
kaupungilla ei ole pulaa pikkurahasta, mutta isosta rahasta on. Lapset hoidetaan,
koululaiset koulutetaan, sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan, kunnallistekniikkaa
rakennetaan ja huolletaan, vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut järjestetään, mutta kaikki tuo
- jatkossa tehokkaammin ja taloudellisemmin, hyvässä yhteistyössä ja myös iloisella
ilmeellä. Hyvä tästä tulee!

Vuosi 2013 on myös juhlavuosi
Ulvilan kaupunginvaltuusto täyttää sata vuotta vuonna 2013. Tämän merkkivuoden
juhlallisuuksista ei ole vielä päätetty tai suunniteltu mitään yksityiskohtaisempaa. Joka
tapauksessa kaupunginvaltuusto pitää alkaneena vuonna 100-vuotisjuhlakokouksensa.
Missä ja miten - siihen palamme aikanaan.
Ulvilan kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365, mutta Ulvila esiintyy asiakirjoissa
kaupunkina jo aikaisemmin. Ulvila onkin Turun ja Porvoon ohella maamme vanhimpia
kaupunkeja. Tulemme aloittamaan vuonna 2015 järjestettävän 650-juhlavuotemme
valmistelut jo hyvissä ajoin eli kuluvana vuonna 2013. Tehkäämme tuosta vuodesta 2015
kokonainen juhlavuosi. Haastan ja pyydän mukaan juhlavuoden ideointiin kaikki ulvilalaiset
toimijat, yhdistykset, seurat ja kuntalaiset – olkaahan yhteyksissä hyvissä ajoin.
Kivikova onnenpotkuni vuodelle 2013 - jokaiselle ulvilalaiselle – täältä
kaupungintalon kulmahuoneesta!
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