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Arvoisa herra valtuuston puheenjohtaja,  

 

Hyvät valtuustokollegat ja kokousta seuraavat,  

 

 

Neljän vuotta on mennyt siivillä. Tuntuu, että aivan äsken kokoonnuimme uutena 

valtuustona suunnittelemaan Rauhaan alkavan valtuustokauden strategiaa. Tänään 

olemme jo jättämässä perintöä tulevalle valtuustolle ja tulevalle vaalikaudelle sekä 

arvioimassa miten olemme omassa työssämme onnistuneet.  

 

Vaikka neljä vuotta on aikuisen elämässä varsin lyhyt aika, olemme saaneet myös kokea, 

miten odottamattomia käänteitä yhteen valtuustokauteen voikaan sisältyä. Sopeutuminen 

poikkeusaikaan tulee väistämättä jäämään tästä vaalikaudesta päällimmäisenä mieleen.  

 

Viime vuoden tilinpäätöstä heijastaa myös vahvasti koronakriisi. Vaikka tilikauden tulos 

onkin reilut 5 miljoonaa ylijäämäinen, näkyvät koronan vaikutukset niin menetettyinä 

tuloina, palveluiden uudelleen järjestelyinä kuin verotulojen epävarmuutena. 

Epävarmuuden keskellä olisi kuitenkin ollut kestämätöntä leikata arjen palveluista, onneksi 

maan hallitus tuki kuntia koronasta selviämisessä. Tämän kriisin seurauksia korjaamme 

vielä pitkään ja siihen tulee myös Lappeenrannassa varautua.  

 

Tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan kaupungin työntekijät ovat pääsääntöisesti 

tyytyväisiä. Epävarmuus ja poikkeuksellinen tilanne heijastuu kuitenkin väistämättä myös 

työhyvinvointiin. Eniten kaupungilla tuntuu olevan kehitettävää muutosjohtamisessa. Kun 

maailma ympärillä väistämättä jatkaa muuttumistaan, kuntatalouden epävarmuus tulee 

leimaamaan myös tulevia vuosia ja myös palveluissa prosesseja haastetaan, on 

johtamiseen ja henkilöstön koulutukseen panostettava. Tässä on tärkeä rooli myös 

päätöksentekijöillä. Hyvä muutosjohtaminen vaatii myös johdonmukaista päätöksentekoa. 

Päätöksenteko ei voi olla poukkoilevaa. Yhteisiä linjauksia tulee edistää pitkäjänteisesti ja 

koko kaupungin etu edellä. Ei hakemalla henkilökohtaisia imagoetuja.  

 



Tulevana syksynä, 1.8.2021 aloittavat toisen asteen opiskelijat saavat takuun siitä, että 

oman tai vanhempien kukkaron koosta riippumatta, toisen asteen läpikäyminen on kaikille 

turvattu. Monet ovat kantaneet julkisuudessa huolta siitä, maksaako valtio kunnille tästä 

uudistuksesta syntyvät kustannukset. Harvempi kuitenkaan muistaa kysyä mitä maksaa 

seuraukset sille, että nuori syrjäytyy tai jää vaille koulutusta. Tämä uudistus on tärkeä 

lupaus siitä, osaaminen kuuluu kaikille. Ehkä tässä salissa monikaan ei ole joutunut 

miettimään ostaako lapselle oppikirjan vai perheelle ruokaa, mutta tiedättekö, moni on 

joutunut sitä miettimään. Monelle on suuri helpotus, että uudistuksen myötä toinen aste 

tulee aidosti maksuttomaksi.  

 

Samaan aikaan, kun meille on ollut strategisestikin tärkeää rakentaa systemaattista ja 

pitkäjänteistä koulutusyhteistyötä kaupungin ja LUT:n välillä on huolehdittava myös 

laadukkaasta toisen asteen koulutuksesta. Sivistystä ja korkean tason osaamista todella 

tarvitaan, mutta sitä tarjotaan myös toisella asteella.  

 

Tilinpäätöskirjasta saamme lukea, että viime keväänä on tiivistetty yhteistyötä järjestöjen 

kanssa väestön henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Järjestöt tekevät mittaamattoman 

arvokasta työtä ihmisten kohtaamisessa, yhteisöllisyyden vahvistajina ja yksinäisyyden 

ehkäisemiseksi. Järjestöjen tukeminen ja yhteistyö tulee olla jatkuvaa ja ennakoitavaa. 

Kaikki tuki korona pandemian inhimillisten seurausten korjaamiseksi tarvitaan. Järjestöjen 

kanssa tehtävää työtä tarvitaan myös, kun odotettua harrastustakuuta viedään käytäntöön.  

 

Hyvät valtuutetut, 

 

Sitran teettämän tulevaisuusbarometrin 2021 mukaan etelä-karjalaiset arvioivat oman 

asuinkunnan tulevaisuuden nykyhetkeä huonommaksi. Vaikka Lappeenranta muutaman 

tappiollisen vuoden jälkeen saikin 45 uutta asukasta, voisi Lappeenranta olla monen 

muunkin kotipaikka. Tarkastuslautalautakunta kiinnitti omassa arviointikertomuksessaan 

huomiota Lappeenrannan imagoon myös yritysten näkökulmasta, parannettavaa on 

silläkin saralla. Haastava korona-aika on avannut aivan uudenlaisen näkökulman 

etätyöstä, väljyydestä ja tavallisen arjen sujuvuuden tärkeydestä. Tehdään nyt jokainen 

hartiavoimin töitä sen eteen, että mielikuva Lappeenrannasta kirkastuu myös muille siten, 

kuin se on meille kaikille kirkastunut. Varmistetaan, että täällä arki on turvallista ja sujuu, 

tarjolla on sopivankokoisia kouluja, menestyviä yrityksiä, työtä ja hyvinvointia. Ja kaikki 

tämä upean Saimaan ja puhtaan luonnon ympäröimänä. Meillä ei ole varaa menettää 



yhtään osaajaa sen vuoksi, että täällä ei saisi lapselle tarvittavaa tukea opinnoissa, 

puolisolle työtä tai varhaiskasvatuspaikkaa. Toimiva arki on vetovoima- ja pitovoimatekijä. 

 

Tässä salissa jokainen tietää, että päätöksenteko on yhteistyötä. Kunnassa ei ole 

oppositiota. Ei ole vastakkain meitä, tai teitä, päättäjiä tai virkamiehiä. Asioita edistetään 

Lappeenrannan ja asukkaiden parhaaksi rakentavalla yhteistyöllä. Tämä on hyvä muistaa 

myös kuntavaalityön viime metreillä. Kannustatko omaa joukkuettasi hyvään yhteistyöhön 

vai toisten luokattomaan arvosteluun sosiaalisessa mediassa? On meidän kaikkien ja 

myös Lappeenrannan etu, että päättäjäksi voi pyrkiä ja ryhtyä pelkäämättä asiatonta 

kohtelua. Täällä yhteistyö on ollut lähtökohtaisesti hyvää, varmistetaan, että se myös 

sellaisena jatkuu.  

 

Tämän kauden päätteeksi moni pitkään toiminut valtuutettu aikoo uransa kuntapolitiikassa 

päättää. Kiitos kaikille kaupunkia pitkäjänteisesti kehittäneille, vapaa-aikaansa yhteisille 

asioille antaneille päättäjille. Kiitos rakentavasta yhteistyöstä. Erilainen arki koittaa pian 

myös toimialajohtaja Tuija Willbergille. Lämmin kiitos Tuija yhteistyöstä ja aurinkoa tuleviin 

eläkepäiviin.  

 

Kiitos myös kaikille kaupungin työntekijöille, yhtiöissä työskenteleville ja virkamiehille 

vuoden 2020 työstä ja tuloksesta. Mennyt vuosi on koetellut monella tapaa, mutta hyvällä 

yhteistyöllä on päästy hyviinkin tuloksiin. Lappeenrannan Sosialidemokraattinen 

valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tilinpäätöksen viime vuodelta.  

 

Tulevana viikonloppuna koululaisilla alkaa kesäloma. Rajoitusten puitteissa juhlitaan myös 

valmistuvia. Vaikka kukaan ei voi luvata, että haasteellinen Korona-aika olisi vielä ohi, on 

toivoa kuitenkin aina ja lopulta tuleva on eilistä parempi. Lämpimät onnittelut kaikille 

opintonsa päättäville. Kiitos yhteistyöstä kaikille valtuutetuille ja hyvää kesää.  

 

  

 


