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Vaikeuskerroin nousi 600 000 eurolla!

N

uija on kopahtanut, joten pulinat pois ja “näillä mennään”. Valtuusto päätti ensi vuoden tulo- ja
kiinteistöveroprosenteista. Talouden haasteet ovat edelleen melkoiset lähes kaikissa Suomen kunnissa.
Niin on myös meillä Ulvilassa, jälleen kerran. Kaupungin talous pitää saada kestävälle tolalle ennen
vuonna 2019 eli ennen suurta SOTE- ja MAKU-uudistusta. Muistin virkistykseksi - SOTE on sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistus ja MAKU on puolestaan maakuntauudistus. Ne kuuluvat yhteen ja etenevät
ritirinnan.
Nyt päätetyllä tuloveroprosentilla vuoden 2017 talousarvion laadinnan vaikeuskerroin nousi 600 000 eurolla.
Se on aika kasa seteleitä. Juuri tähän kohtaan sopii – ”ei niin vähäistä virkaa, ettei olisi jotakin vaivaa”. Tuolla
summalla olisi saanut tuotetuksi hieman paremmin yhtä ja toista niistä palveluista, joita kunta tuottaa.
Talousarvio on nyt sopeutettu näiden itse päätettyjen raamien ja tiettyjen ulkoapäin saatujen ennusteiden ja
arvioiden mukaiseksi. Kaupunginhallitus on aloittanut käsittelemään kaupunginjohtajan esitystä talousarvioksi.
Saas nähdä, mitä viivan alle jää. Miinusta eli alijäämää sinne jää, mutta kuinka paljon? Joissakin kunnissa on
tehty riittävän ajoissa sellaiset talkoot, että tuloveroprosenttia on käytetty muutaman vuoden ajan hyvinkin
korkealla, mutta laskettu heti, kun talous on saatu aisoihin. Olis muuten oiva kikka, eiks vaan?

K

ukapa se kissan hännän nostaa, ellei kissa itse. Nyt sen nosti puolestamme jo toistamiseen Satakunnan
Yrittäjät. Ulvilan kaupunki selvisi jälleen voittajaksi Satakunnan Yrittäjien valitessa kuntaa, jolle
myönnetään Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta 2016 -tunnustus. Edellisen kerran meillä oli ilo käydä
pokkamassa “Poika kotiin” vuonna 2013. Tunnustuksen arvoa nostaa erityisesti se, että muutamasivuisen
“hakulomakkeen” oli täyttänyt yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikki Satakunnan kunnat. Myös se, että “Poika”
on kiertänyt maakuntaa vasta vuodesta 2011 lähtien ja päätynyt jo toistamiseen meille, osoittaa varmuudella
sen, että jotakin olemme tehneet muita kuntia paremmin elinkeinotoimen saralla. Eli nostaahan se kissa itsekin
häntäänsä, kun sille päälle sattuu.

V

anhakylän koulu on nyt jalkautunut väistötiloihinsa ympäri kaupunkia. Työt ovat käynnistyneet.
Kuokka näyttää heiluvan sekä sisällä että pihapiirissä. Siitä olen erityisen tyytyväinen ja iloinen, että
kaikki ovat sopeutuneet tilanteeseen ainakin kohtuullisesti. Olen kuullut, että useat lapset ovat olleet
jopa innoissaan muutoksesta ja vaihtelusta. Harjunpään remontin aikaan koululla
kuului rehtorin lanseeraamana tsemppilause “hyvää kannattaa odottaa”. Sovitaan
niin, että otetaan vastaan myös Vanhakylän koulun remontin aikaiset haasteet
samalla tsemppilauseella. Harjunpäässä sanotaankin nykyisin, että kyllä
kannatti odottaa.
Vaikka taloutemme raamit ovat haasteelliset, olemme saamassa tämän
remontin jälkeen alakouluopetuksen puitteet ja oppimisympäristöt
upeaan iskukuntoon. Kouluissamme on lasten hyvä opetella lukemaan,
kirjoittamaan ja nykyään myös vaikkapa koodaamaan, kuten Automation
City Ulvilassa kuuluukin.
Katsellaan enimmäkseen asioiden valoisia puolia, niin silmämme eivät
rasitu. Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

