Kyläpäällikön kolumni 4.11.2015
Ja sama suomeksi…

K

aupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016 on uutisoitu melko runsaasti. Siitä ollaan
ymmärrettävästi oltu montaa mieltä. En tiedä, onko se yllättänyt, että pääsääntöisesti esitystä on pidetty
tarpeellisena, jopa välttämättömänä. Esitystä on pidetty myös melko rajuna. Mutta muu kun ei auta. Se
vain on taivaan tosi, että mitä pidemmälle sopeuttamistoimia siirretään, sitä raskaammalla kädellä ne kohtelevat
sekä asukkaita että kaupungin työntekijöitä. Kaupunginjohtaja on tehnyt esityksensä kaupunginhallitukselle,
se tekee esityksensä valtuustolle. Veroista ja taksoista lopullisen päätöksen tekee valtuusto marraskuussa ja
koko talousarviosta joulukuussa – eli kattellaas siihen saakka.
Rajuna pidetyn talousarvioehdotukseni ajatuksena on se, että sopeuttaisimme itse vuosien 2016 ja 2017 kuluessa
toimintojamme ja talouttamme siten, että jo vuoden 2018 talousarvio saataisiin ylijäämäiseksi. Sitoutuisimme
siihen, ettemme sopeuttamisen kuluessa söisi taseemme 9,1 M€:n ylijäämää merkittävästi. Pitäytyisimme
investointiraamissamme, emmekä lisäisi velkamääräämme hallitsemattomasti. Siinä ne ovat esitykseni rajut
raamit. Esittämilläni vuosien 2016 - 2018 talousarvioluvuilla kaikki tuo olisi mahdollista. Ylijäämää olisi
taseessa vuonna 2018 jäljellä noin 4,4M€. Velkamäärä olisi vuonna 2018 noin 1550€/asukas. Olisiko tämä
sitten oikein vai väärin, vai oikein väärin?

J

a sama vielä suomeksi. Kerron, mitä esitetyt tuloveron- ja taksojen korotukset tarkoittaisivat kuntalaisen
kukkarossa. Laskelmia pitää hieman yleistää. Jokainen verratkoon tähän omaa huusholliaan. Jos tienaa
3000 euroa/kk, niin vähennysten jälkeen 0,50 tuloveroprosentin korotus nostaisi veroja noin 13€/kk.
Kassaan saisimme 1,1M€. Kolme tonnia on vieläpä monelle melko korkea kuukausitienisti. Vesitaksan korotus
omakotitalossa asuvalle nelihenkiselle perheelle tarkoittaisi puolestaan 5 euron lisälaskua kuukaudessa.
”Come on”, sanoisi ulkomaalainen ja sanon myös minä. Kyseessä ovat sentään yhteiskunnan tuottamat
jokapäiväiset arjen peruspalvelut ja myös yksi elämämme tärkein eliksiiri eli vesi, joita näillä olisimme
rahoittamassa.

J

a lopuksi terveiset Lapin portilta. Kävimme Rouvan kanssa Rovaniemellä muistelemassa menneitä.
Asuimme nimittäin Ounasvaaran rinteillä kolme vuotta opiskellessani Rovaniemellä 70-luvun puolessa
välissä. ”Kaikki muuttuu, kaikki muuttuu, ei entiselleen, ei mikään jää”, sanotaan laulussa. Paljon oli toki
muuttunut, mutta paljon löytyi entistäkin. Kiva oli muistella. Olemmekohan tulossa
vanhoiksi?
Ajomatkaa Ulvilan Palovainiontieltä määränpäähän Ounasvaaralle kertyi
suuntaansa noin 760 kilometriä. Yhteensä ajoimme syysreissullamme
noin 2000 kilometriä. Kun matkan aikana kuunteli alueittain vaihtuvaa
maakuntaradiota, sai huomata, että kaikkialla Suomessa ovat
kunnallishallinnossa esillä ihan samat asiat, kuin on meillä Ulvilassa.
Kunnallisjohtajat esittävät tuloveroprosenttien korottamista, joita toiset
sitten kannattavat ja toiset voimakkaasti vastustavat. Taksoja korotetaan
ja kouluja lakkautetaan. Noiden uutisten jälkeen rohkenen väittää, että
tuloveroprosentin korotuksia tehdään Suomen maassa tänäkin vuonna
useissa kunnissa – kuinkahan meillä?
Sen totean tähän loppuun, että todellinen syy kuntien taloudentilan
ahdinkoon ei ole vain kunnissa itsessään, vaan myös siinä, että
toteutettu valtionosuusuudistus on romuttanut kuntien talouden
pohjan, ainakin verrattuna aiempaan elämään.
Saa kai tämän muutkin sanoa, kuin pääministeri: ”Jos jokin on
varmaa, niin se, että tästäkin selvitään.” / Kaupunginjohtaja
Jukka Moilanen

