Kyläpäällikön kolumni 9.12.2015
Mikä ihmeen eriävä mielipide?

M

inulta on kysytty, mitä tarkoittaa, kun ilmoitin talousarviopäätökseen eriävän mielipiteen.
Ymmärrän kysymyksen, sillä kaupunginjohtajan eriävä mielipide ei ole jokapäiväistä kauraa.

Esittelijä ei vapaudu päätöksestä pelkästään sillä, että hänen päätösehdotuksensa on ollut toinen
kuin tehty päätös. Esittelijälle eriävän mielipiteen ilmoittaminen on ainoa mahdollisuus vastuusta
vapautumiseen. Jäsen sen sijaan vapautuu päätöksestä, kun hän on äänestänyt päätöstä vastaan.
Katsoin, että joudun ilmoittamaan eriävän mielipiteen tehtyyn talousarviopäätökseen. Se poikkesi
tekemästäni päätösehdotuksesta oleellisesti. Virkavastuussa en voi hyväksyä miljoonien alijäämäistä
talousarviota. Tulot ja menot eivät ole lähelläkään tasapainoa. Julkisuudessa esillä olleet toimenpiteet
eivät sisällä ensi vuonna toteutuvia sopeuttamiskeinoja. Vuosikatteen jäädessä negatiiviseksi, pitäisi
kaikkien kellojen soida ja lujaa.
Pöytäkirjaan liitetyt perusteluni ovat seuraavat: ”Kaupunginhallituksen päättämä ja
kaupunginvaltuustolle ehdottama vuoden 2016 Ulvilan kaupungin talousarvio on kaupungin talouden
kannalta epärealistinen eikä talousarviolla ole edellytyksiä turvata kunnan tehtävien hoitamista.
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio on käytännössä selkeästi alibudjetoitu ja ainakin
kuntalain hengen vastainen.
Vuosikatteeltaan tosiasiallisesti negatiivinen ja tilikauden alijäämältään vahvasti alijäämäinen
talousarvio ei toteuta kaupunginvaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman
sopeuttamistoimenpiteitä eikä aikataulua ja johtaa tarpeettomasti kaupungin talouden kestämättömään
tilaan jo suunnitelmavuosien aikana. Kun vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes vuoden
juokseviin menoihin.
Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Tuottavuus- ja
toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä oli tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun
mennessä Ulvilan kaupungin talouden tasapainotila. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu eikä nyt
hyväksytyllä talousarviolla kyetä saavuttamaan tulevaisuudessakaan.”
”Yrittänyttä ei laiteta” - Lounaisrannikon Automaatiomessut 2016.
Olemme järjestämässä ensi kesänä ulvilalaisten automaatioyritysten
kanssa automaatiomessut. Mukana tulee olemaan myös automaatioalan
koulutus. Messuille voivat osallistua yleisönä kaikki halukkaat, eivät
vain automaation ammattilaiset. Suunnitelmissa on, että non-stopbussi
kiertäisi ulvilalaisia automaatioyrityksiä, jolloin halukkailla olisi
mahdollisuus käydä katsomassa, mitä missäkin yrityksessä tuotetaan.
Ulvilassa toimii noin 40 automaatiotoimialan yritystä. Ilosanomamme
on ”Robocoast – Automation City Ulvila” - tervetuloa!
Joulu lähestyy - Toivotan Rauhallista Joulua ja Voimia Tulevalle
Vuodelle 2016!
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