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Terveiset tulikuumasta Berliinistä
Kesä on ollut upeata aikaa. Olin keskeisimmän kesän ”kiinni” eli töissä. Tämä kesä oli niin sanottu
arvokisakesä. Olin lomalla elokuun alussa, jolloin seurasimme vaimoni kanssa yleisurheilun EM-kisoja
Berliinissä koko viikon. Minulta kysytään usein, mikä saa miehen istumaan jossakin hornankattilassa
viikosta kahteen lähes aamusta iltaan. Kaipa vastaus on urheiluhulluus. Nyt sain jopa vaimonikin mukaan.
Hänkin viihtyi. Minä en muista tehtyjä tuloksia sadasosien tai millien tarkkuudella. Minulle tärkeintä urheilun
suurtapahtumissa on se huikea urheiluhenki, jonka siellä aistii joka ikinen hetki, joka ikisessä paikassa,
koko kisakaupungissa. Minulta on siis turha kysyä, millä tuloksella joku saavutti jotakin. Suomen joukkue oli
nuori. Heille pitää antaa aikaa kehittyä. Kyllä sieltä mitaleita tulee – ennemmin tai myöhemmin. Minä en
heitä tuomitse. Berliinissä oli muuten tosi helteistä. Keskiviikkona oli 38 astetta, tiistaina ja torstaina oli
huomattavasti viileämpää eli 34 astetta.
Superviikko työllisti myös ulvilalaisia. Olimme mukana asuntomessuilla yhdessä seitsemän muun
satakuntalaisen kunnan, ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton osastolla. Koska kyseessä oli yhteisosasto,
päivystäjää ei tarvittu jokaiselta osalliselta joka päivälle. Myös Satakunnan Kansansoutajat kahvitettiin ja
viihdytettiin aurinkoisessa Naparannassa. Itselläni oli kalenteri täynnä erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia
koko Suomi Areenan ja Jazzviikon ajan. Oli mahdollisuus käydä keskusteluja myös ministereiden,
kansanedustajien ja muiden vaikuttajien kanssa. Uskon, että saimme joitakin meille tärkeitä asioita esille
noissa tapaamisessa – keskustelimme AutomationCityUlvilan -hengessä. Tyytyväisenä tein havainnon,
että yllättävän useat osaavat jo yhdistää Ulvilan ja automaation. Myös kiinakuviostamme oli kuultu, sillä ne
kiinnostivat useita.
Vuoden 2019 talousarviota valmistellaan tiukoin linjauksin. Talousarvioraamissa tavoitteeksi on
asetettu, että vuoden 2019 ylijäämä on 0,4 M€. Vuosi 2017 oli talouden näkökulmasta Ulvilan kaupungille
odotuksiin nähden tyydyttävä. Kuntaliiton alustavien laskelmien perusteella on arvioitu, että kaupungin
verorahoitus kasvaa noin 1,8 M€. Talousarviota on kuitenkin valmisteltava tiukoin linjauksin. Sote-menojen
arvioitu kasvu lisättynä yleiskorotusten mukaisilla palkankorotuksilla osoittavat, ettei mahdollinen
verorahoituksen kasvu yksistään riitä tasapainottamaan taloutta.
Kaupunginhallituksen hyväksymien laadintaohjeiden henki on lähtökohtaisesti se, ettei tulovero- ja
kiinteistöveroprosenttia koroteta. Palvelujen tarpeellisuus kuitenkin arvioidaan kriittisesti ja vapaaehtoisia
palveluja karsitaan. Tulosalueiden toimintamäärärahat tulee arvioida niin tiukasti kuin se on mahdollista.
Tulosalueiden tulee selvittää toimintatapojen muutoksia, joilla aikaansaadaan pysyviä kustannussäästöjä.
Lähtökohta on se, ettei henkilöstöä irtisanota eikä lomauteta, mutta henkilöstömäärän kehitystä
tarkastellaan ja arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ensisijaisesti eläkkeelle siirtymisten yhteydessä.
Käyttötalouden osalta talousarvio laaditaan siten, että toimintajäämä saa kasvaa 1,9 %. Yhteistoiminnassa
tai muuten sopimusperusteisesti hankittavien palveluiden osalta on kuitenkin odotettavissa merkittävää
kustannusten kasvua, johon ei voida omilla toimenpiteillä juurikaan vaikuttaa. Tämä valitettavasti lisää
tasapainotustarvetta itse tuotettavien palvelujen osalta. Näiden osalta toimintajäämä voi kasvaa enintään
0,3 % vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Investointeihin pyritään varaamaan 3 – 4
miljoonaa euroa. Muuta kuin investointeihin kohdistuvaa velanottoa vältetään. Kyllä se siitä – kuten aina
ennenkin.
Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä!
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