Myötätuulta vuonna 2013 – puolipilvistä kohtalon vuodelle 2014
Onko vuodessa sittenkään 365 päivää?
Kulunut vuosi on mennyt niin nopeasti, että olen alkanut epäillä, onko vuodessa sittenkään
365 päivää. Olen tavannut kuluneena vuonna tuhansia ja taas tuhansia ulvilalaisia. Kiitokset
Teille kaikille, että olette ottaneet minut niin mukavasti vastaan. Olette olleet kovasti
ystävällisiä.
Toki sen voin sanoa, että helpompiakin töitä on varmasti olemassa, mutta kaiken kaikkiaan
tämä on ollut pitkän virkaurani haastavin, monipuolisin ja vaihtelevin vuosi. Pidän työstäni.
Vaikka minulla on kokemusta kunnallishallinnosta lähes 40 vuoden ajalta, oman aikansa on
ottanut se, että olen sisäistänyt ulvilalaisen toimintakulttuurin. Ulvilassa nimittäin on tietyllä
tavalla ihan omanlaisensa päätöksenteon toimintakulttuuri.
Talouden tunnusluvut näyttävät nyt hyviltä
Vuoden 2013 talousarvio laadittiin periaatteella: ”Palvelut edellä.” Vaikka olemme eläneet
”tarkan markan taloutta”, olemme pyrkineet tuottamaan tarvittavat peruspalvelut
kuntalaisillemme. Ne on tuotettu joko itse tai hyväksyttyjen yhteistoimintasopimusten
mukaisesti. Olemme onnistuneet välttämään velkaantumista. Velkamäärämme ei ole
kasvanut vuonna 2013. Juuri tästä, että kaupungin oma velkamäärä asukasta kohden on
saatu jopa laskemaan, olen erityisen tyytyväinen. Henkilöstömenoissa olemme saaneet
aikaiseksi kaupunginvaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaiset
säästöt. Nämä kaikki lupasimme tälle vuodelle. Näissä olemme myös onnistuneet – jopa
melko hyvin - yhdessä. Lisäksi perusturvan menot ovat olleet hallinnassa siten, että ne
alittuvat talousarviolukemista useita satoja tuhansia euroja. Valitettavasti
erikoissairaanhoidon menot näyttävät kasvavan vastaavan suuruisen summan.
Tilikauden tuloksesta vuodelta 2013 näyttää nyt muodostuvan selkeästi positiivinen eli
vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot – me teimme sen. Sen, että
kaupunginvaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaan tähän
talouden tasapainotilaan piti nimittäin päästä vuonna 2014. Se siis toteutunee jo nyt vuonna
2013, joskin vuosi 2014 tulee taas olemaan aivan oma taistonsa.
Talousarvio vuodelle 2014
Ulvilassa vuoden 2014 talousarvio tulee olemaan tulokseltaan noin 970 000 euroa
negatiivinen. Tulos on kuitenkin hyväksyttävissä – tässä tilanteessa ja näissä olosuhteissa.
Talousarvion 2014 henki on: ”Lisäämme panostuksiamme työllistämiseen, emmekä
kaupungin toimin lisää ulvilalaisten velkataakkaa.” Näistä tulee hyväksyttävyys.
Talousarvion 2014 valmistelun viitekehys on ollut varsin haastava ja erittäin tiukka. Emme
korota kunnallisveroa, emme korota kiinteistöveroa, emme lomauta emmekä irtisano
henkilöstöä, emmekä lakkauta kouluja eikä kaupungin velkamäärä kasva vuonna 2014.
Talousarvion toteutumisen näkökulmasta suurimmat riski liittyvät kuitenkin sellaisiin
keskeisiin osioihin, joihin kunta ei oikeastaan pysty itse talousarviovuoden kuluessa
vaikuttamaan. Kunnallistalouden tulot – ne ovat hyvin suhdanneherkkiä.
Kokonaisverotuloarvio on 47,95 M€ ja valtionosuusarvio on 19,3 M€, mutta toteutuvatko ne –

sen vasta aika näyttää. Yleinen taantuma tai lama on iskevät kovalla kouralla myös
kunnallistalouteen.
Menopuolella palveluiden ostoihin eli erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin eli
perusturvaan (22,6 M€) sekä erikoissairaanhoitoon (14,25 M€) varattujen määrärahojen
toteutumiseen kunta ei pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Se on kuitenkin ihan yks
kantaan selvä, että meillä Ulvilassa lapset, vanhukset ja sairaat hoidetaan siten, kun laki ja
hoitotarpeet edellyttävät ja niistä aiheutuvat maksut maksetaan. Tästä toki seuraa, että
yhtälö nimeltään kunnallistalous, on varsin haastava ratkaistavaksi – kuten myös
ennustettavaksi.
Vuosi 2014 tulee olemaan ”kohtalon vuosi” – yksin vaiko yhdessä
Ulvilan kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan 3.8.2013 yksimielisesti, että Ulvilan
kaupunki osallistuu Porin kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti kuntarakennelain tarkoittaman yhteisen kuntajakoselvityksen eli yhdistymisselvityksen tekemiseen Porin
selvitysalueen kuntien ja mahdollisesti muiden yhdistymisselvitykseen mukaan tulevien
kuntien kanssa. Tätä selvitystyötä on nyt tehty kymmenen kunnan alueelle lähes 200
ihmisen voimin. Elokuinen päätös oli lain edellyttämä pakkopäätös, mutta siirtyminen
seuraavaan selvitystyön jälkeiseen vaiheeseen ei ole enää pakkopäätös. Päätösvalta siitä,
olemmeko mukana selvityksen pohjalta valmisteltavassa yhdistymisesityksessä, tehdään
täysin itsenäisesti Ulvilan kaupunginvaltuuston istuntosalissa ensi vuoden aikana – uskoisin
syksyllä. Silloin on sitten ihan tosi kyseessä. Tässä mielessä kyseessä on siis ”kohtalon
vuosi” – nyt se päätös tehdään – jatketaanko yksin vaiko yhdessä.
Itse ”liputan” aidosti sitä näkökulmaa, että nyt työn alla olevasta yhdistymisselvityksestä
pitää löytyä perusteet sille, pystymmekö jatkossa tuottamaan nykyisten ulvilalaisten palvelut
uudessa suuremmassa kaupungissa nykyistä paremmin, tehokkaammin ja tasapuolisemmin.
Jos perusteet löytyvät, mennään mukaan yhdistymisselvityksen laatimiseen, ellei löydy, ei
mennä. Minusta ainoa oikea tapa on lukea yhdistymisselvitys ilman minkäänlaisia
ennakkoasenteita ja muodostaa vasta sen jälkeen mielipide asiasta. Tätä tarkoitusta varten
tämä mittava yhdistymisselvitys juuri tehdään. Aika näyttää astummeko seuraavalla
portaalle, vaiko emme astu. Tai oikeastaan – ei sitä mikään aika näytä, vaan siitä päätetään
aikanaan Ulvilan kaupunginvaltuuston istuntosalissa.
Valmistautuminen juhlavuoteen 2015 on alkanut
Ulvilan kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365, mutta Ulvila esiintyy asiakirjoissa
kaupunkina jo aikaisemmin. Ulvila onkin Turun ja Porvoon ohella maamme vanhimpia
kaupunkeja. Olemme aloittaneet vuonna 2015 järjestettävän 650-juhlavuotemme
valmistelut. Olemme lyöneet lukkoon joitakin päivämääriä, jolloin tapahtuu jotakin.
Haluan haastaa juhlavuoden ideointiin ja toteutukseen kaikki ulvilalaiset toimijat, yhdistykset,
seurat ja kuntalaiset. Olisi hienoa, että juhlavuotemme aikana tapahtuisi pitkin vuotta jotakin
juhlavuoden statuksella – pienempää tai suurempaa, mutta jotakin mukavaa, meitä
ulvilalaisia yhdistävää ja kokoavaa kansanhuvia.
Kivenkova onnenpotkuni vuodelle 2014 - jokaiselle ulvilalaiselle – toki muillekin!
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