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Vuotta 2008 voidaan nimittää pe-
rinpohjaisen rakennemuutoksen 
ensimmäiseksi vuodeksi.

Kysymys on hyväksyttyjen linja-
usten toteuttamisesta käytännössä 
vuosina 2008-2013.

Kaupunginvaltuuston hyväk-
symät rakenteellisiin muutoksiin 
painottuvat palvelustrategiat sitovat 
toimialoja ja lautakuntia. On kaikki 
syy uskoa, että niihin sisältyvien 
toimenpiteiden avulla kaupungin 
talous on saatavissa terveemmälle 
pohjalle. Talouden tervehdyttä-

Yhteenvetoa
misen tie on pitkä, vuosia kestävä 
urakka, eikä oikopolkuja ole. Yllä-
tyksiltäkään tuskin vältymme. 

Uusien toimintamallien on oltava 
edullisempia kuin nykyiset. Edulli-
suus on selvitettävä perusteellisesti 
ennen päätöksentekoa.  Tehtävät 
ratkaisut on kyettävä osoittamaan 
syntyvillä säästöillä laatua unoh-
tamatta.

Ensi vuonna Varkaus ei kykene 
vielä pienentämään viime vuosina 
ennätysmäiseksi paisunutta ali-
jäämää. Se alkaa pienetä hitaasti 
vuodesta 2009 alkaen strategioiden 
mukaisin toimenpitein. 

Ensi vuoden toiminnallisen nol-
latuloksen saavuttaminen on sekin 
kiikun kaakun. Se edellyttää sitä, 
että sekä menot että tulot toteutuvat 
siten kuin ne on budjetoitu. Tulot 
on arvioitu mieluumminkin varo-
vaisesti kuin liian optimistisesti.

Toimintakatteella mitaten sosi-
aali- ja terveystoimi muodostavat 
lähes kaksi kolmasosaa kaupungin 
menoista. Voi hyvin sanoa, että 
nousemme tai kaadumme niitten 
mukana. Kaupungin on onnistut-
tava ennen kaikkea terveystoimen 
linjausten toteutuksessa. Niihin 
sisältyvät riskit lisäävät haastetta. 
Toisaalta muualta maasta saadut 
kokemukset parhaista käytännöistä 
rohkaisevat täytäntöönpanossa.

Erikoissairaanhoidon menot on 
sisällytetty talousarvioon sellaisina 
kuin sairaanhoitopiiri on ne ilmoit-
tanut. Toisaalta niiden pienikin 
kasvu heilauttaa helposti koko 
budjetin alijäämäiseksi 

Paljon riippuu  siitäkin, miten 
onnistumme johtamisessa sekä 
viranhaltija- että luottamushen-
kilöpuolella. Ylimmän virkamies-
johdon  tehtävänä on kantaa ja 
vastata. Päättäjien tehtävä on tehdä 

linjausten mukaiset päätökset sitten 
kun on päätöksenteon aika..

Nyt kun suunta on valittu, johdon 
on pystyttävä vakuuttamaan myös 
henkilöstö valittujen linjausten 
välttämättömyydestä, oikeellisuu-
desta ja niiden säästöjä tuovista 
vaikutuksista. Henkilöstö joutuu 
valitettavasti elämään osittaisessa  
epävarmuuden tilassa vielä ensi 
vuonna. Olisi tärkeää, että hen-
kilöstö saadaan ja toisaalta haluaa 
tulla mukaan strategioiden täytän-
töönpanoon. Voimme onnistua vain 
yhteistyöllä. 

Meillä on kaikki  mahdollisuudet 
onnistua.

Toivotan kaikille kaupunkilaisille
Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta.

Hannu Tsupari
kaupunginjohtaja

Pienet jäljet ikkunan alla,
punaisen nutun vilahdus ja
lumisen koivun katveessa
huojuvan halkopinon 
takana hiippalakki.

Lempeä katse seuraa
ihmistä, sen lasta
ja toivoo:
ei melskata, ei
riehuta turhaan, ei.
On joulun aika.

Tärkeän työn taakka repussa
painaa kapeilla harteilla.
Ei levätä ehdi 
ei valkealle 
mättäälle istua,
kunnes viimein
varisseiden neulasten 
viereen
joulupuun vihreyteen 
tähden alle
käy väsyneenä maaten
ja lapsi voi nähdä 
onnellista unta.

Samuli Laitinen


