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Se on siinä!

P

itkään odotettu, paljon puhuttu ja ennakkoarvailuja aiheuttanut kuntaliitosäänestys on käyty.
Kuntademokratia on nyt toiminut kaikilla asteilla. Päätös on tehty ja pulinat pois, jos minulta kysytään.
Omalta osaltani ilmoitin julkisesti jo ennen päätöstä, että minä kunnioitan valtuuston päätöstä kiveen
kirjoitettuna totuutena - olisipa se ollut suuntaan tahi toiseen. Nyt se oli tähän suuntaan eli valtuusto hylkäsi
kuntaliitoksen äänin 19 - 16. Minusta tämä asia on tällä erää taputeltu – ainakin toistaiseksi. Ulvilassa on
vuosien varrella laskettu levolle lukuisia suuriakin asioita sillä perusteella, että kuntaliitosratkaisu on auki. Nyt
ratkaisu ei ole enää auki, joten on aika käydä puhdistamaan tuotakin pöytää yhdessä – edelleen yhdessä.
Minusta meidän ihmisten pitää olla sen verran fiksuja aikuisia, että kykenemme asettautumaan asioiden
yläpuolelle. Jos olemme olleet joistakin asioista erimieltä, joskus vahvastikin erimieltä, niin hyvänen aika, ei
kai ihmisten tarvitse silti riidellä keskenään. Nämähän ovat vain asioita. Ihmissuhteet, ihmiselämä ja iloinen
yhdessä tekemisen meininki ovat liian kalliita arvoja uhrattavaksi vain asioiden vuoksi. Mielestäni millekään
kostontielle ei kannata lähteä, oikeastaan ei ole varaa lähteä. Jos siltä tuntuu, on peiliin katsomisen paikka –
niin täällä kotona kuin tuolla rajan takana. On toki ymmärrettävää, että joillakin ovat tunteen vielä pinnassa.
Antaa pölyn nyt vain rauhassa laskeutua – niin kyllä se siitä. Se on siinä ja pulinat pois, eikö niin?

V

uoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Kaupungin taloudellinen tilanne vuonna 2014 oli varsin
haasteellinen. Vuosi 2014 oli keskeisten tunnuslukujen valossa vuotta 2013 heikompi. Silloinhan
teimme + 2,5 M€ ylijäämää. Myönteistä vuoden 2014 tuloksessa on se, että tilikauden alijäämä - 0,8 M€ on
alkuperäisen talousarvion mukainen ja noin 1,5 M€ vielä syksyllä luultua ja muutettua talousarviota parempi.
Talousarviokuri on eri tulosalueilla tänäkin vuonna pitänyt – kiitokset siitä koko porukallemme.
Rintaa ei sovi röyhistellä, koska tulos oli alijäämäinen. Taloudenpidon perussääntö tuottojen ja menojen
tasapainoisesta suhteesta toteutuivat kuitenkin talousarvion osalta Ulvilassa jälleen hyvin. Tuotot ylittyivät ja
vastaavasti menot alittuivat. Eikös tällä tiukan kasöörin talousperiaatteella pärjätä kotioloissakin? Emme ole
myöskään lisänneet velkojamme. Päinvastoin, maksoimme kaupungin omia velkoja pois reilut 2 M€ ja myös
konsernin velkataakka keveni lähes 2M€.
erusturvassa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin vuonna 2014 talouden näkökulmasta kustannustehokkaasti.
Alkuperäisen talousarvion määräraha alittui 0,9 M€ eurolla. Sen sijaan erikoissairaanhoidon menot
ylittivät alkuperäisestä talousarviosta noin 2 M€. Erikoissairaanhoidon menot
tulevat olemaan jatkossakin ne, joihin joko kaadumme tai emme kaadu. Niitä
on lähes mahdoton arvioida etukäteen. Kun periaate on, että sairaat hoidetaan
ja maksut maksetaan, niin yhtälö on haasteellinen. Jospa se SOTE-ratkaisu
aikanaan parantaisi myös talouden ennakointia.

P

Tämä tarina on tosi. Kaikki edellä kerrottu on faktaa, siis ihan oikeita
ja toteutuneita talouslukuja. Suuria haasteita riittää tulevaisuudessakin.
Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on kuitenkin edelleen lähes 9
miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa
edelleenkin toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Yleisesti ottaen
vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella arvioiden Ulvilan kaupungin
talouden tasapaino on tyydyttävä.

L

opuksi suuret kiitokset Teille kaikille niistä lukuisista onnitteluista,
joita olen Teiltä eri tavoin saanut täytettyäni muutama viikko
sitten tasavuosia. Samalla kiitän niistä kymmenistä kiitoksista ja
palautteista, joita olen saanut näistä kyläpäällikön kolumneistani
– kiitos. Näitä on ihan kiva kirjoitella, varsinkin jos tietää, että
joku myös lukee niitä.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

