Kyläpäällikön kolumni 3.2.2016
Valtion tie ja valtion silta!

U

lvilaan rakennetaan uusi jokisilta vuosina 2017 – 2018. Suunnitelmia esiteltiin valtuustosalissa
tammikuussa. On syytä muistaa, että kyseessä on valtion tie ja valtion silta, ei kaupungin. Tämä
tarkoittaa sitä, että valtio suunnittelee, rakennuttaa ja maksaa oman siltansa ihan itse. Kaupungin
rooli on olla suunnittelukumppani ja lausunnon antaja. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettemme yritä ja pysty
vaikuttamaan miten silta rakennetaan ja miltä se näyttää. Valtiolla on omat luokitukset, joiden mukaisesti
siltahankkeet toteutetaan. Jos haluamme suunnitelmiin omia sormenjälkiämme, sellaiset maksamme itse.
Toiveitamme voidaan ottaa huomioon, kunhan vaan pörssimme kestää niiden kustannukset.
Rakennustyöstä aiheutuu aikanaan liikenteen sujuvuudelle luonnollisesti haittaa. Työmaa on lähes
puolentoista vuoden myllerrys. Tällöin moottoriliikennettä ohjataan liikennevaloilla kulkusuunnittain
vuorotellen nykyisen sillan viereen rakennettavalle varasillalle. Otetaan kuitenkin sellainen asenne, että sopu
sijaa antaa - hyvää nimittäin kannattaa odottaa.

K
T
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untien taloustalkoot jatkuvat. Niin jatkuvat myös meillä. Talousarvion mukaan talouden
tasapainottamiskeinoina vuonna 2016 käytetään Ulvilassa muun muassa omaisuuden myyntitulojen
lisäämistä sekä henkilöstösäästöjä. Koska talouden tasapainoa pitää syntyä jo tänä vuonna, nyt on
toimittava sekä tulo- että menopuolella.
ulopuolta - Kaupunki omistaa edelleen kiinteistöjä ja osakehuoneistoja, joille kaupungilla itsellään ei
ole käyttöä. Niiden omistaminen ei ole perusteltua. Ne eivät tuota kaupungille tuloja, sen sijaan ne
aiheuttavat kustannuksia. Kyseiset kohteet on perusteltua laittaa julkiseen myyntiin. Korostan edelleen
- emme ole myymässä ”kultaisia munia munivia kanoja”.

enopuolta - Ennen sanottiin, että yhteiskunnan leipä on pitkä, mutta kapea. Nykyisin sen sanotaan
enää olevan kapea. No ei ihan näin, mutta myös Ulvilan kaupunki joutuu käynnistämään
yhteistoimintamenettelyn, joissa on tavoitteena valtuuston asettama 1,2 miljoonan euron
suuruinen henkilöstösäästö vuonna 2016. Käytettävissä ovat kaikki keinot.
Kuntatyönantajien selvityksen mukaan viime vuonna käytiin säästötoimenpiteistä yhteistoimintaneuvotteluja
53 kunnassa tai kuntayhtymässä. Tänä vuonna niitä arvioidaan käytävän ainakin 37
kunnassa tai kuntayhtymässä. Viime vuoden neuvottelut johtivat lomautuksiin
15 kunnassa tai kuntayhtymässä ja taloudellisin perustein tapahtuviin
irtisanomisiin 22 kunnassa tai kuntayhtymässä. Yhteensä viime vuonna
kunta-alalla lomautettiin noin 4 900 henkilöä. Näiden lisäksi taloudellisin
perustein kuntasektorilla irtisanottiin viime vuonna noin 250 henkilöä.
Arvion mukaan tänäkin vuonna 16 kuntaa tai kuntayhtymää lomauttaa
noin 2 300 henkilöä, keskimäärin 16 kalenteripäiväksi. Lisäksi kunta-alalta
arvioidaan irtisanottavan noin 300 henkilöä. Raakaa se on peli Pohjolassa
– nykyisin myös meillä kunta-alalla.
YT-neuvotteluja käydään pakon sanelemana useissa kunnissa – ”raha
ratkaisee”, lauloi aikanaan Irvin Goodman.
”Ei onni synny sellaisen saavuttamisesta, mitä meillä ei ole, vaan
sen arvostamisesta, mitä meillä jo on.”
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

