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Ulvilan kaupungin kuntatalouden suunnassa näkyy orastavana selkeä suunta parempaan. Talouden 
kehitys etenee nyt jotakuinkin suunnitelmien ja ennakkolaskelmien mukaisesti. Joulukuussa hyväksy-
tyssä vuoden 2018 talousarviossa ei korotettu tuloveroprosenttia, ei korotettu kiinteistöveroprosentteja, 
ei korotettu maksuja ja taksoja, eikä lomauteta henkilöstöä. Tilikauden tulosennuste vuodelle 2018 jäi 
kuitenkin sata tonnia miinukselle, joten vielä ei ole röyhistelyn aika. 
 
Olen jo vuosia pyrkinyt rauhoittelemaan väkeäni sanomalla, että hyvä tästä tulee, kunhan olemme tark-
koja. Sanon saman edelleen, mutta sillä lisäyksellä, että tarvitsemme jatkossakin uskoa, malttia ja us-
kallusta toteuttaa hyväksyttyjen laadintaohjeiden mukaisia päätöksiä ja ratkaisuja. Lipsua ei sovi. Vir-
kamiehen vihonviimeinen tehtävä on ryhtyä arvostelemaan omaa hallitustaan, mutta sen voin sanoa, 
että nykyisellä hallituksellamme on varsin yhteistyöhakuinen tekemisen henki. 
 
Ai juu - olen saanut uuden lempinimen, jonka tunnustan, ja kannan sitä ylpeänä. Se on nimittäin kitu-
piikki. Todellisuudessa en kuitenkaan ole kitupiikki. Olen vain tarkka. Täällä ei siis törsätä turhuuksiin – 
se on jämpti! 
 
Valtionosuudet vuonna 2018 tulevat olemaan merkittävästi suuremmat kuin ovat aiemmin olleet. 
Tämä on hyvä. Uhkakuva valtionosuuksien romahtamisesta, jota jotkut maalailivat, ei näytä toteutuvan. 
Tätä eivät tosin ole osoittaneet meidän käytössämme olleet ennakkolaskelmatkaan, josta syystä olen-
kin tuota rauhoittelumielialaa pyrkinyt pitämään yllä. Olen kuitenkin vielä lievästi varpaillani sen suhteen, 
mitä maakunta- ja SOTE-uudistus merkitsee lopulta kuntien valtionosuuksille vuoden 2020 alusta läh-
tien – saas nähdä.  
 
Taas on talvi, ja sen kanssa on vaan elettävä. Vaikka varsinaisia talvikuukausia on ollut vasta yksi, 
niin se olikin sitten keskimääräistä hankalampi talvihoidon kannalta. Tuli yksi kunnon myräkkä, ja se 
vaati kaikki urakoitsijat töihin. Lumi kuitenkin tamppaantui siten, että kylmä maa piti väylät jäisinä, ja 
sitä kautta myös liukkaina. Yhden kunnon lumimyräkän hoitaminen maksaa kaupungille jopa 10 000 
euroa. Sen jälkeinen katuverkoston hiekoituskierros voi maksaa 9 000 euroa. Ja kaiken tämän uuras-
tuksen jälkeen hiekkojen poisto keväisin maksaa meille lähes 30 000 euroa. Tätä hommaa tehdään 
täysin ”Taivaan Isän” armoilla, toivoen, että olisipa aina meille sopiva talvi. Maksoi, mitä maksoi, niin 
kyllä valkoluminen talvi on aina paljon kauniimpi katsella ja mukavampi elää, kuin kaamosväsymystä 
ruokkiva pikimusta ympäristö. 
 
Ensi kesän asuntomessut teettävät myös meillä jonkun verran töitä. Olemme ilmoittautuneet mukaan 
maakunnan liiton yhteiseen näyttelytilaan messualueen näyttelyhalliin. Tästä tietenkin seuraa se, että 
myös meille iskeytyy päivystysvuoroja, jotka kukin mukana oleva taho sitoutuu hoitamaan. Haastetta 
tuo se, että asuntomessut järjestetään keskellä parhainta kesälomakautta heinä-elokuussa.  
 
Se nyt vaan on niin, että tässä happeningissä Ulvilan yksinkertaisesti pitää olla mukana. Esittelyssä 
ovat Ulvilan kaupungin palvelutarjonta kokonaisuudessaan sekä elinkeinoelämän ja asumisen tonttitar-
jonta. Teemana on tietenkin Automation City Ulvila – Automaattisesti paras. 
 
”Kiireessä on se paha puoli, että se vie paljon aikaa.” (G.K.Chesterton) 
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Itse asiaan en ota kantaa, mutta HUS:n toimitusjohtaja Aki Linden käytti hauskaa vertausta, kun hän 
kritisoi SOTE-uudistuksen hurmassa perustettavien uusien SOTE-yritysten tarpeellisuutta.  
 
Tarua vaiko totta, sitä en tiedä. Tarinaan - Intiassa huolestuttiin siitä, että tappavia myrkkykobria oli 
luonnossa enemmän kuin haitaksi asti. Käärmeet tappoivat ihmisiä, ja aiheuttivat ihmisille paljon pel-
koa. Valtio päätti, että kobrista ryhdytään maksamaan tappopalkkiota. Nahka piti toimittaa todisteeksi, 
ja sitten sai palkkion. No, mitäpä ihminen ei keksisi? Palkkio oli niin houkutteleva, että rahanahneet 
ihmiset ryhtyivät tietenkin kasvattamaan kobria. No, mitä valtio teki? Lopetti maksamasta tappopalk-
kiota. No, mitä ihmiset tekivät? Päästivät käärmeet vapaaksi luontoon – että semmoista. 
 
Lindenin SOTE-vertaus on se, että perustetaanko nyt SOTE-yrityksiä, koska valtio lupaa asiakkaat eli 
maksaa niistä hyvän ”palkkion”? Tämä palkkio ei kuitenkaan taida olla tappopalkkio. Rahasta niitä 
kobriakin ryhdyttiin kasvattamaan, oli järkeä tai ei. Kuinka siinä sitten kävikään? Niitä syntyi liiaksi 
asti. Syntyykö SOTE-yrityksiä, mene ja tiedä?  
 
Presidentinvaalit on käyty, ja ne saatiin kerralla laariin. Vaalien ennakkoäänestyksessä rikkoutui 
kuuden vuoden takainen ennätys. Satakunta oli ennakkoäänissä maan kakkonen. Ulvilassakin en-
nakkoon velvollisuutensa hoiti yli 40 % äänioikeutetuista. Kaiken kaikkiaan äänestysinto oli näissä 
vaaleissa kuitenkin edellisiä pressanvaaleja alhaisempi. Ennakkoäänestyksen jälkeen se oli pienoi-
nen yllätys. Ulvilassa käytiin kuitenkin uurnilla ihan kohtuullisesti. Innokkuutemme oli toiseksi kor-
keinta kaikista Satakunnan kunnista. Vain Eurajoella oltiin aktiivisempia. Sote- ja maakuntauudistusta 
siirrettiin viimeksi siten, että se olisi tulossa voimaan 1.1.2020 alkaen. Jos näin on, niin uurnilla tava-
taan seuraavan kerran jo lokakuun maakuntavaaleissa.  
 
Tietävätköhän kaikki, että vaalien aikaan täällä kaupungintalolla eletään todella kiireistä aikaa. Jär-
jesteltävää, laskettavaa ja selvitettävää piisaa, valittiinpa sitten pressaa, europarlamentaarikkoja, kan-
sanedustajia tai kuntapäättäjiä. Toki tätäkin työtä varten täällä ollaan. Pakko on kuitenkin myöntää, 
että aika savotta tämä on. Hallintojohtajan johdolla muutamat henkilöt ovat vaalitouhussa tiukasti 
kiinni muutaman viikon ajan. Suuret kiitokset heille – kaikilta meiltä äänestäjiltä. 
 
Maailman pienin liikenneympyrä – sijaitseeko sellainen Ulvilassa? Helsinkiläiset lapsenlapseni 
ovat aina yhtä innoissaan, kun ehdotan ajoa maailman pienimmän liikenneympyrän kautta. Sel-
laiseksi olen nimennyt Köntinnokantien, Pellimaantien ja Välikujan risteysympyrän. Ympyrä taitaa olla 
säteeltään puoli metriä. Liikennesäännöt ovat kuitenkin samat kuin suuremmassakin, se pitää kiertää 
ja mieluusti suurta varovaisuutta noudattaen. Onko ympyrämme maailman, tai edes Suomen pienin, 
sitä en tiedä. Ilmeisesti valtakunnan suurin liikenneympyrä sijaitsee Helsingin Etelä-Haagassa. Sitä 
kutsutaan Haagan jättiläiseksi. Se on halkaisijaltaan 120 metriä, ja on tiettävästi myös Suomen ainoa 
kolmekaistainen liikenneympyrä. 
 
”Optimisti luulee, että tämä on paras mahdollinen maailma, ja pessimisti tietää sen.” 
(J. Robert Oppenheimer, yhdysvaltalainen teoreettinen fyysikko) 
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Nyt on aika puhua viime vuoden euroista. Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa, että taloudenpidon suunta on oikea. 
Olemme tasapainottaneet talouttamme siten, ettemme vahingoittaisi palvelutasoamme. On edettävä askel 
askeleelta. Vuonna 2017 päädyimme parempaan tulokseen, kuin oli talousarvio. Tulos on -0,48 M€. Siihen meillä 
on vielä varaa. Ylijäämää on 2,84 M€. Kuluvalle vuodelle talousarvio on -0,1 M€. Viimeistään vuonna 2019 
aiomme päästä plussalle. Näin se homma etenee. Riskinä ovat erikoissairaanhoidon ja perusturvan menot, joihin 
emme itse pysty juurikaan vaikuttamaan. Ne kun saattavat kasvaa yllättäen, koska sairaat hoidetaan ja laskut 
maksetaan, se on selvä. 
 
Kiitos, että kaikki lautakuntamme alittivat vuonna 2017 talousarvionsa. Koska on viimeksi käynyt näin, en tiedä? 
Talousarviokuri on pitänyt. Verotuloja ja valtionosuuksiakin kertyi arvioitua enemmän. Samaan hengenvetoon on 
muistutettava, ettei löysäämiseen ole pienintäkään mahdollisuutta. Kun kuitenkin päädyimme alijäämäiseen 
tulokseen, röyhistelyyn ei ole oikeutta. Mutta suunta on oikea, joten tästä on hyvä jatkaa.  
 
Opetustoimessa on ollut esillä muutama asia, joista on haluttu uutisoida suuren maailman malliin lähes 
lööppiotsikoilla. Ottamatta kantaa puoleen tai toiseen, totean, että asioilla on aina useampi näkökulma. Minusta 
asioista tulee keskustella, ja niistä tulee päättää, ainoastaan faktojen pohjalta. Luulot ja mutut pitää unohtaa. 
Some-maailmassa asioiden sisältö muuttuu tulivalkean tavoin – ja yleensä aina vain dramaattisempaan 
suuntaan. Ulvilalaiset tietävät mistä puhun, ja jos eivät tiedä, niin ei haittaa. Saamillani tiedoilla homma on 
hanskassa, mutta miljoonia tarvitaan tähänkin hommaan.  
 
Anteeksi vaan ja tiedän itsekin, ettei tältä jakkaralta olisi viisasta lähteä esittämään mielipiteitään viranomaisen 
toiminnasta. Lähden silti. AVI = aluehallintovirasto. AVI:n tehtäviin kuuluu eritahojen ohjaus ja valvonta, mielestäni 
ennen kaikkea valvonta. AVI valvoo muun muassa sitä, että opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelut ja sote-
palvelut toteutetaan kunnissa lakien mukaisesti. 
 
Ensimmäinen AVI-kummastelu Ulvilasta. AVI:n tarkastaja oli tullut Suosmeren kouluun valvomaan sitä, 
toteutetaanko koulussa opetuspalveluja lakien mukaisesti. Lapsilla oli meneillään piirustustunti. Lapset 
maalasivat vesiväreillä. Meistä jokainen tavis olettaa, että vesivärikupiksi kelpaa käytetty jukurttipurkki. Mutta mitä 
vielä, AVI:n tarkastajan mielestä sitä ei kerta kaikkiaan saa käyttää. Jukurttipurkki on vaarallinen. Voi käydä niin, 
että epähuomiossa lapsi luulee kupissa olevan jukurttia, ja hörppää siitä – ja henki pois.  
 
Toinen AVI-kummastelu. Leikkipuistojen välineille ja alustamateriaaleille on asetettu tiukat 
turvallisuusvaatimukset. Ainakin teoriassa niitä valvoo AVI. Meillä on viitisen kymmentä ylläpidettävää 
leikkipuistoa. Kriteereiden mukaan turva-alustoista löytyy puutteita 12 leikkipaikalta. Alustan turvahiekan raekoko 
ei ole 0,2 - 2 mm, joten viisi on päätetty purkaa. Tason ylläpitäminen on kallista ja työlästä. Tästä syystä 
leikkipuistojen osalta tehdään keskittämistä. Jatkossa käytöstä tullaan poistamaan yhteensä yhdeksän puistoa. 
Onneksi niitä jää keskittämisen jälkeenkin vielä 39, jotka sijoittuvat melko tasaisesti eripuolille kaupunkia. Ja onpa 
muistissamme muutamia vuosia sitten pilkulleen luetut AVI:n suositukset vanhusasuntojen huonekoko- ja WC-
vaatimuksista ja niistä seurannut Vilhelmiina-kodin kohtalo eli sulkeminen. Työtään he tietenkin AVI:ssa tekevät, 
ja toki Ulvilaankin on tullut AVI:n päätöksillä ihan hyviäkin asioita, esimerkiksi avustuksia rahana. Kiitokset niistä! 
 
” Kolmen ämmän teoria! Mieti aina mitä teet, miksi teet ja mitä siitä seuraa? Tee sitten! 
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Nykyaikaisessa työelämässä johtaminen on täysin toisenlaista, kuin se oli 30 – 40 vuotta sitten. Puhun 
kokemuksesta. Nykyinen johtamisen rautalankaohje voisi olla; kuuntele, kysy, älä oleta, ymmärrä, tunnista 
osaaminen, arvosta sitä ja anna tilaa. Kuuntelukin on työtä, eikä se ole edes helppoa työtä – vaikka meillä 
jokaisella on kaksi korvaa, mutta vain yksi suu. 
 
Vertaukset ovat oiva tapa kertoa ja selventää asioita. Väitän, että toiminnalliset rakenteet ovat organisaatiossa 
välttämättömiä – siis ne tylsät organisaatiokaaviot. Toiminnalliset rakenteet johtavat jonkinlaiseen joukko-
ohjautumiseen, jossa toiset otetaan huomioon ja asioista selviydytään yhdessä. Jokainen tekee oman osuutensa, 
ja niistä syntyy kokonaisuus. Ja sitten se vertaus. Jos suuren aukion reunaan ajaa sata tai tuhat autoa, joiden 
kaikkien tavoitteena on ylittää aukio, päätyen ulos samasta portista, syntyy varmuudella kaaos. Mutta kun samat 
sata tai tuhat autoa saapuvat suureen kanavoituun risteykseen tai liikenneympyrään, kaikki sujuu vaivattomasti. 
Miksi? On tapahtunut joukko-ohjautuminen. Autoilijat on ohjattu ottamaan toiset huomioon ja selvinneet alueen 
ylittämisestä yhdessä. Mielenkiintoista! Näin sen pitäisi toimia myös työyhteisössä. 
 
Optimismi tarkoittaa myönteistä ja toiveikasta elämänasennetta ja kykyä nähdä asioiden hyvät puolet. 
Optimistit osaavat nähdä asioista parhaat puolet ja he yrittävät tehdä jokaisesta hetkestä mahdollisimman hyvän. 
Optimismi pohjautuu sille, että hyväksyt asiat, joita et voi muuttaa, ja keskityt sen sijaan asioihin, joita voit hallita. 
Tuossa ei voi olla mitään väärää tai pahaa. Minä olen satavarmasti optimisti. Minulle käytännönoptimismi on sitä, 
että ikävätkin asiat on helpompi hoitaa toiveikkaalla elämänasenteella, ja jos vain on mahdollista, niin maustettuna 
pienellä pilkkeellä silmäkulmassa. Vakavilla asioilla ei tietenkään sovi leikkiä, mutta huonojen puolien etsiminen 
ja etenkään niiden korostaminen eivät vie asiaa eteenpäin. Sen haukun otankin nöyränä vastaan, että minun 
sanotaan olevan jopa yltiöoptimistinen. No sitten olen, jos siltä tuntuu – mutta edelleenkin pieni pilke 
silmäkulmassa. 
 
SOTE- ja maakuntauudistus alkavat kyllästyttää meistä ihan jokaista. Mutta pakko niistäkin on muutama rivi 
kirjoittaa. Mistä ”tavallinen kansalainen” voi nyt tietää, ketä uskoa? Jotakuinkin tolkun miehinä ja naisina pidetyt 
poliitikot kertovat yhdestä ja samasta SOTE-uudistuksesta täysin erilaisia näkemyksiä ja perusteluja. Tietenkin 
tämä on hallitus-/oppositiopolitiikkaa, mutta tilannetta sekoittaa entisestään se, että nyt mielipiteet saattavat olla 
saman puolueenkin edustajilla täysin päinvastaiset, esimerkiksi kokoomuksen Vapaavuori vs. Orpo. Tulee 
olemaan todella jännittävää seurata mihin ratkaisuun lopulta päädytään. Toinen kun väittää, että koko hanke 
kaatuu, ja toinen yhtä suurella varmuudella, että nyt se saatetaan maaliin. Jotenkin tuntuu huolestuttavalta, kun 
olemme tekemässä historian suurinta uudistusta siten, että Kuntalehti uutisoi asiasta - ”Sote- ja 
maakuntauudistus vaappuu kohti määränpäätä”, siis vaappuu. 
 
Tältä jakkaralta pohdin asiaa pitkälti ulvilalaisilla silmälaseilla. Tuossa hengessä kysyinkin eräässä seminaarissa 
muutama viikko sitten satasoten muutosjohtajalta näin: Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Sinulta – lupaatko, 
että Ulvilassa säilyy vähintäänkin nykyisentasoinen terveys- tai sotekeskus? Vastaus oli lyhyt ja selkeä. Se kuului 
- lupaan. Paikalla oli viitisen kymmentä todistajaa. Uskossa on hyvä elää, sanotaan. 
 
”Kun hiljaa hiihtää, tulee kaunis latu”. 
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Olen saanut ”siltainsinööriltä” alustavaa ennakkotietoa siltatyömaan kesästä. Kerronpa teillekin. Kesäkuun 
loppupuolella betonoidaan uuden jokisillan kansi. Tuolloin valu alkaa puolen päivän jälkeen klo 14 maissa. 
Aluksi betonia pumpataan sillan päädystä lähtien. Tämä osuus kestää puolenyön paikkeille. Tuolloin puolilta 
öin myös väliaikainen kiertotiesilta suljetaan ja betonipumppu pystytetään sillalle. Luitte oikein – tällöin myös 
väliaikainen silta on suljettuna. Muutoin valua ei saada kohtuudella tehdyksi. Keskiosan betonointiin kulunee 
aikaa noin 5 tuntia. Tämä tarkoittaa, että noin klo 5 betonipumppu siirretään siltatyömaan toiseen päähän 
siltaa ja kiertotie vapautuu liikenteelle. Kevyenliikenteen kulkumahdollisuus säilyy koko työn ajan, myös yöllä. 
 
Valun aikana liikenteenohjaajat tulevat molempiin päihin liikenneympyröihin huolehtimaan, että liikenne 
sujuu ja he neuvovat tienkäyttäjiä, mikäli tarvetta ilmenee. Asiasta tiedottamiseksi tielle asennetaan 
riittävän ajoissa ennakkokyltit. Urakoitsija on kertonut, että ELY-keskuksen kanssa järjestelyt ovat vielä 
joiltakin osin kesken. Kaikki kertomani on siis alustavaa tietoa, mutta kaikella todennäköisyydellä ”näillä 
mennään”.  
 
Urakoitsija KREATE tiedottaa virallisesti ELY-keskuksen kanssa tien sulkemisesta ja informoi asiasta 
erikseen pelastuslaitosta ja muita viranomaisia. Pelastuslaitokselle nämä asianmukaisesti suunnitellut ja 
toteutettavat järjestelyt kuulemma sopivat. Pelastuskoneiston toimintamahdollisuudet varmistetaan siis 
kaikissa tilanteissa. 
 
Tiätteks mitä? Suomen Kuvalehden mukaan SOTE-valmistelun hintalappu pelkästään vuosien 2015 – 
2019 aikana tulee olemaan noin 730 miljoonaa euroa – 730 000 000 euroa. Suuri osa tästä summasta 
kuluu digitalisaatio- ja ICT-hankkeiden ohella valinnanvapauspilotteihin. Loppupeleissähän on tavoitteena 
hillitä SOTE-kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla – 3 000 000 000 eurolla. Se tässä yhtälössä kuristaa, 
että talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan lakiesityksestä ei käy mitenkään ilmi, kuinka säästöihin 
päästään. Mitäs jos tämä karahtaakin vielä kokonaan karille? Onko silloin kysyvän nimimerkki; ”Maksoinko 
turhaan?” 
 
Vaikka tällä hetkellä uudistus vaikuttaa varsin epäselvältä, jopa epävarmalta, pakko sille on toivoa 
menestystä. Näin siksi, että hankkeen valmistelun kokonaiskustannukset ovat jo nyt olleet niin suuret, että 
jotakin pitää syntyä. Yritän uskoa siihen, että lopulta kaikki kääntyy hyväksi, hyväksi meille kansalaisille. 
Yritän suhtautua tähänkin asiaan toiveikkaalla elämänasenteella. Näin on helpompi elää ja olla.  
 
Pitkästä aikaa työttömyysprosenttimme on alle 10 %.  Viime vuoden maaliskuussa Ulvilan 
työttömyysprosentti oli 12,3 %. Tänä vuonna maaliskuussa vastaava luku on 9,2 %. Aivan mahtavaa. 
Työttömiä työnhakijoita on nyt yli 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla kun tämä on ilouutinen 
kaupungille, tämä on vielä suurempi ilouutinen jokaiselle työllistyneelle. Ainakin pidempiaikainen 
työttömyys on jokaiselle sen kohdanneelle eräänlainen tragedia eli henkilökohtainen murhenäytelmä. Olen 
niin onnellinen jokaisen työllistyneen puolesta. Toki tehtävää riittää edelleen. Kaupunki pyrkii omilla 
työllistämistoimillaan löytämään erilaisia ratkaisuja työttömyyden voittamiseksi. Muun muassa 
työpajoillamme ja etsivässä nuorisotyössä tehdään loistavaa työtä – kiitokset siitä.  
 
”Hymyile vain, vaikka tuntuisi äkkipäätänsä kuinka oudolta naamalihaksissa. Se on suositeltavaa 
ihmissuhteiden kannalta, ja samalla se on ihan ilmaista peeärrää.” 
 
  
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 

KYLÄPÄÄLLIKÖN KOLUMNI 

 KERRONPA TEILLEKIN … 



   

 

 

 

7.6.2018 

 

 

 
 
Maakuntauudistuksen myötä saamme päätösten valmistelutyöhön lisää erilaisia, ainakin osittain uusia, 
arviointisuosituksia vai olivatko ne jopa –velvoitteita. Ennen kuin päätös on kelvollinen, tulee sille tehdä 
EVA , YVA, IVA, MIVA, LAVA, SUVA, TVA, SVA ja päälle vielä YRVA. Ja sama suomeksi: vaikutusten 
ennakkoarviointi, ympäristövaikutusten arviointi, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, 
mielenterveysvaikutusten arviointi, lapsivaikutusten arviointi, sukupuolivaikutusten arviointi, 
terveysvaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi ja yritysvaikutusten arviointi. Ota heistä 
selvää, varmaankin ovat kaikki ihan tarpeellisia. 

WAU, mitkä kekkerit. Ulvilan kaupunki kiittää Ulvilan Yrittäjiä upeasta HeviSaurusFestari -tapahtumasta. 
”Tupa” oli täysi eli Ulvilan AutomaatioAreena oli loppuun myyty. Väkeä oli paikalla pari tuhatta. Yrittäjien 
40-juhlavuoden päätapahtuma jää ikuisesti mieleen - niin lapsille kuin meille aikuisille.  

Yksi kunnan elinvoimaisuuden mittareista on kunnassa järjestettävät tapahtumat. Ensisijaisesti mittarina on 
tapahtumien monipuolisuus, toki tapahtumien lukumäärä ja totta kai tapahtumien yleisömäärä. Suuri 
yleisömäärä on tietenkin upea asia, mutta tapahtuma voi olla superonnistunut vähäisemmälläkin määrällä. 
Myös se, että tapahtuman eteen on tehty työtä ja nähty vaivaa osoittaa sen tärkeyden ja tarpeellisuuden. 
Kaupungin kannalta on nimenomaan tärkeätä se, että yleisötapahtumien järjestäjänä ei pääsääntöisesti ole 
kaupunki itse, vaan kaupungin asukkaat yhdessä. Yleensä tapahtumat toteutetaan pitkälti 
vapaaehtoistoimin – ja se vasta on upeata. 

Vuoden 2018 Nuori Korutaiteilija valitaan Ulvilan Leineperissä. Valtakunnallinen Vuoden Nuori 
Korutaiteilija -kilpailu järjestetään Ulvilan Leineperissä kuudetta kertaa. Tänä vuonna kilpailuun osallistuu 
15 opiskelijaa neljästä oppilaitoksesta eri puolelta Suomea. Koruja asetetaan esille 56. Tapahtuma 
toteuttaa kaupunkimme kulttuuripoliittista linjaa. Nuoria taiteilijoita halutaan nostaa esille samaan tapaan 
kuin on tehty Vanha Musiikin Viikoilla jo vuosikaudet.  Kohdennetusti juuri nuorille opiskelijoille suunnattuna 
kilpailuna Vuoden Nuori Korutaiteilija on ainoa laatuaan koko maassa. Kilpailumme on myös herättänyt 
kansainvälistä mielenkiintoa. Tervetuloa Ulvilan Leineperiin. Uskon, että löydätte runsaasti mielenkiintoista 
ja erikoista katseltavaa. Piipahtakaa paikanpäällä katsomassa. 

Asioilla on tapana järjestyä. Vanhankylän koulun muutos- ja peruskorjaustyöt alkavat valmistua. 
Saneerauskohteissa emme ole järjestäneet rakennustyömailta tuttua harjannostajaistilaisuutta. Sen sijaan 
olemme järjestäneet valmistumisen kunniaksi työn juhlan. Juhla on pienimuotoinen, mutta omalla tavallaan 
juhlallinen hetki, jossa voidaan kiittää kaikkia rakennushankkeeseen osallistuneita ja vaikuttaneita tahoja.  

Olemme saaneet aikaiseksi upean koulun. Rakennusliikkeen johto on sitä mieltä, että tätä kohdetta 
kannattaa ja kelpaa esitellä vieraille. Toki niin teemme, mutta samalla on muistettava, että koulun 
päätehtävänä on toimia nykyaikaisena oppimisympäristönä ulvilalaisille lapsille ja nuorille. Työn juhlaa 
vietetään Vanhankylän koululla tämän viikon perjantaina työpäivän päätteeksi.  

”Niin muuttuu maailma, Eskoni.” Sata vuotta sitten ihmisiä kuljetettiin hevoskärryillä. Nykyään ihmiset 
kuljettavat hevosia peräkärryillä. Kaiken lisäksi auton polttoaine on peräisin hevosen paskasta – sorry, näin 
se vain on! 
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Olin henkilökohtaisesti kaivannut omiin tarpeisiini jo pitkään Ulvilaan suutaria. Kyselinkin viran puolesta 
muutamilta pikasuutareilta, josko heillä olisi ollut kiinnostusta avata suutarin liike Ulvilaan. Jaoin 
käyntikorttejani ja välitin tiedon, ettei Ulvilassa ole suutaria myös Kankaanpäähän suutareiden opinahjoon. 
Nyt on - vihdoinkin. Ulvilan Suutaripalvelu löytyy Hansan kauppakeskuksesta. Liike on avattu Ulvilaan juuri 
Kankaanpään suutarikoulusta saadun vinkin perusteella. Suutarilta saa tietenkin normaaleja 
suutarinpalveluja, Abloy-avaimia, jalkineiden hoitotarvikkeita, nimikylttejä, erilaisia käsintehtyjä ja itse 
suunniteltuja nahkatuotteita, kuten vaikkapa ipadin nahkainen suoja. 
 
SOTE- ja maakuntauudistuksesta kuultuja suusammakoita. Satakunnan vt. maakuntajohtaja Aro-
Heinilä kommentoi Satakunnan Kansalle SOTE-uudistuksen siirtymistä, ”ettei rahoituksen suhteen tule 
ongelmaa, sillä valtion budjetin rahahanat ovat maakuntaliitoille auki lykkääntymisen myötä aina vuoden 
2020 loppuun asti. Uudistuksen lykkääntymisestä aiheutuu valtiolle lisäkuluja yhteensä noin 200 miljoonan 
euron edestä.” Sorry Asko, mutta minusta nyt lipsahti – vai että rahahanat ovat auki? Satakunnan 
Pelastuslaitos puolestaan perusteli jäsenkunnilleen reippaasti kasvavaa talousarviotaan vuodelle 2019 
muun muassa sillä, että ”toiminta siirtyy maakunnalliseen järjestelmään ja VM:ltä tulevaan rahoitukseen 
vuodesta 2020 alkaen.” Sorry Pekka, mutta minusta nyt lipsahti – eli ei haittaa, kun valtio maksaa ja 
maakunta tuottaa, vai? 
 
Noilla kommenteilla tällä uudistuksella ei kustannusten kasvu laske kolmella miljardilla eurolla. Toki noita 
kommentteja sävyttää jonkinasteinen harmistuminen ja kiukku. 
 
Kesän aikana on oltu yhteydessä sekä Liikenneviraston että ELY-keskuksen liikennepuolen 
johtoon. Miksi? On esitelty faktoja ja kerrottu perusteita sekä kakkostien Ulvilan kehityshankkeista että 
Tampereen valtatien kiertoliittymän saamisesta siltatyömaan jälkeen pysyväksi. Mitään ei ole kuitenkaan 
varmuudella luvattu, mutta toivoa ehkä on.   
 
Tilapäisen kiertoliittymän toimivuutta he ovat luvanneet seurata ja arvioida, kuinka se on toiminut. Mehän 
tiedämme, että kohtuullisen hyvinhän se toimii. Määrärahaa rakentamiseen ei ole varattu. Yleisesti ELY-
keskus arvioi kiertoliittymän kustantavan 400 000 –1 500 000 euroa, riippuen alikulkujen ja muiden 
tarvittavien järjestelyjen määrästä. Liikenneviraston mukaan kiertoliittymä on päätien muuhun ympäristöön 
verrattuna yllättävä ratkaisu, ja se alentaa etenkin pääsuunnan raskaan liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymiä 
ei suositella valta- eikä kantateiden maaseutumaisiin olosuhteisiin, mutta niitä voidaan harkita taajamiin ja 
taajamien porttikohtiin. He tarkastelevat valtateitä aina koko yhteysvälinä, eivätkä vain yhtenä risteyksenä. 
Jos kyseessä olisi vain yksi kiertoliittymä, ratkaisu olisi helpompi. Nyt kiertoliittymätarpeita on esitetty Pori – 
Tampere välille useita. Häijään kuolonristeykseen sellainen on jo toteutettu. No, kirvestä ei ole vielä heitetty 
kaivoon eli edunajamistyö jatkuu. 
 
Otteita työelämän sananselityskirjasta: 

- Nuorekas ilmapiiri = pomolla on poninhäntä  
- Kansainvälistyvä työpaikka = johto reissaa ympäri maailmaa muiden rahoilla  
- Vastuullinen tehtävä = kun jokin menee pieleen, niin kaikki syyttävät  
- Itsenäinen työ = ketään ei kiinnosta mitä puuhastelet eli teet mitäs tykkäät 
- Haastava tehtävä = mahdoton tehtävä, jota pomo ei itse halua edes yrittää  
- Dynaaminen ilmapiiri = kaoottinen sekasotku 
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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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Tiedättekö mikä oli 1900-luvun alussa suurkaupunkien NewYorkin ja Lontoon suurin pelko ja uhka? Niissä 
oli todellinen pelko siitä, että jo lähitulevaisuudessa kaupungeissa hukutaan - hevosen paskaan. Hevosten 
lukumäärä oli kasvanut niin suureksi, ettei sitä enää hallittu. Mitään järkevää menetelmää ongelman 
ratkaisemiseksi ei ollut keksitty. Asioilla on tapana kuitenkin järjestyä, niin kävi tällekin. Oli keksitty 
automobiili. Siihen ei tietenkään kukaan uskonut, että näillä pamahtelevilla ja äänekkäillä menopeleillä 
voitaisiin joskus korvata hevoset ja niillä vedettävät mitä erilaisimmat vankkurit. Autoteollisuus kehittyi 
nopeasti massatuotannoksi juuri Yhdysvalloissa, kun autojen valmistuksessa otettiin käyttöön 
liukuhihnamenetelmä. Hevospaskaongelma oli ratkaistu. Enää sitä ongelmaa ei ollut. Myöhemmin tuli 
pakokaasuongelmia, mutta sähköautot alkavat olla arkipäivää – eli järjestyy.  
 
Myös omassa työssäni tulee vastaan lähes päivittäin sellaisia tilanteita, joista voisi maalta piruja seinille. Ne 
voisivat mahdollisine epäonnistumisineen pyöriä mielessä päivät ja yöt. Jos tällaisia asioita pyörittää 
ajatuksissaan, niin niistä stressaantuu yleensä jo ennen kuin mitään edes ehtii tapahtua. Itse olenkin 
sisäistänyt sen ajatusmaaliman, että asioilla vaan on tapana järjestyä. Samoin olen uskossa siihen, että 
kun oikein maalailet mielessäsi asioiden menevän pieleen, niin usein myös käy.  
 
Kuntastrategia - kuulostaa aika tylsältä. Kuntastrategia on kuitenkin asiakirja, jota pitää toteuttaa koko 
ajan. Itse pidän sen juonta korvieni välissä koko ajan. Se siis kulkee kaiken tekemisen mukana. Siis juonta, 
koska strategia kuulostaa sanana tylsältä. Miten maistuu sana juoni, kuulostaako se kiinnostavammalta, 
jopa jännittävämmältä? Minulle valkeni jonkin aika sitten, että kuntastrategia onkin kunnan juoni asioiden 
eteenpäin viemisestä. Ja tässä yhteydessä sanalla juoni pitää olla vahvasti myönteinen kaiku, eikä 
missään tapauksessa selän takana tapahtuva salainen kähmintä – pois se meistä.  
 
Kaiken tietävän wikipedian mukaan juoni tarkoittaa kirjallisen teoksen (kuntastrategian) tapahtumien 
kulkua. Juoni on toimintaa, tapahtumasarja, ja sen avulla kerrotaan tarina, jolla toteutetaan yhteisesti 
asetettuja päämääriä (kuntastrategiaa). Juoni on toiminnan ja tapahtumien kulun järjestetty ja valittu esitys 
(valtuuston päätös), jossa yksittäisten tapahtumien väliset syysuhteet korostuvat. Taidatko tuon viisaammin 
yhdistellä ja sanoa – vaikka itse sen sanonkin. 
 
Nyt näyttää siltä, että saamme Ulvilaan uuden seniorikodin. Olen aiemmin kertonut, että useat 
yksityiset SOTE-toimijat ovat olleet kiinnostuneita sijoittumaan Ulvilaan. Hankeajatuksia on esitetty 
useanlaisia ja neuvotteluja on käyty toista vuotta. Attendo Oy on nyt pyytänyt saada ostaa tarkoitukseen 
soveltuvan tontin. Sellainen löytyi Renforsintieltä uusien pienkerrostalojen ja uuden pienen kevytväyläsillan 
kupeesta. Paikka on aivan loistava ja soveltuu senioreiden kerrostaloasumiseen varsin hyvin.  
 
Attendo Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa tontille kolmikerroksinen noin 50 asunnon seniorikoti. 
Liikeideana on tarjota koteja eritasoista hoivaa ja palvelua kaipaaville ikäihmisille. Rakennukseen tulee 
vuokrattavaksi erikokoisia yksiöitä ja kaksioita sekä yhteen kerrokseen ryhmäkotimaista asumista 
ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville. Joitakin käytännön toteutukseen liittyviä asioita on vielä auki ja 
niistä tullaan käymään neuvottelut myöhemmin syksyllä. Näillä tietämin hanke näyttää varmalta. 
Lopullisesti asiasta päättää valtuusto. 
 
 
Aika se vaan rientää – seitsemäs virkavuosi käynnistyi – kiitokset menneistä! 
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Minusta johtajan tärkein ominaisuus on johdonmukaisuus ja linjakkuus. Johtajan tulee olla samanlainen 
johtaja eilen, tänään ja huomenna, Pirkolle ja Pekalle, Liisalle ja Lasselle. Johtajalla ei saa olla yksittäisiä 
suosikkeja, vaan suosikkeja ovat kaikki. Johtaja kulkee joukkojensa edessä kuin muuttomatkaa johtava 
kurkiauran kärki. Kurkien lentomuodostelman tarkoitus on saada aikaan mahdollisimman pieni ilmanvastus, 
jolloin säästyy energiaa. Kurkiaura käyttää hyväksi lennossaan ryhmän voimaa. Ne jakavat vastuuta, välillä 
johtavat ja toisinaan ovat peesissä ja saavat ilmavirtauksesta tukea ja samalla oppivat. Toisen tuella 
päästään aina pidemmälle kuin yksin. Näin on myös työssä. 
 
Kiinan kansantasavallan johtohahmoihin aikoinaan kuulunut Deng Xiaoping on todennut, että sillä ei ole 
mitään väliä, minkä värinen kissa on, kunhan se syö hiiriä. Tällä hän on tarkoittanut, että päämäärä on 
tärkeämpi, kuin ovat keinot. Toki keinojen tulee olla laillisia ja noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä, 
mutta ihmisille tulee antaa työssään tilaa toteuttaa itseään. Hyvä johtaminen ei juurikaan näy. Hyvällä 
johtamisella organisaatio ohjautuu itsestään. Johtaja on vahvana tukena, mutta johtaminen tapahtuu lähes 
huomaamatta. 
 
Jokisiltamme alkaa olla valmis. Minusta se on jylhä ja upea. Tuossa se toimittaa tehtäväänsä seuraavat 
60 – 70 vuotta. Parhaillaan nimittäin uusitaan 1950 – 1960-luvulla rakennettuja siltoja. Olemme saaneet 
seurata täysin avoimesti, kuinka tämä mielenkiintoinen rakennustyö on edennyt. Aika äijiä nuo 
siltainsinöörit ja -monttöörit ovat olleet.  
 
Sillan asfaltointi on ajoitettu syyslomaviikolle. Sen jälkeen silta avataan liikenteelle. Lukion pään 
liikennevalot ovat jonkin aikaa käytössä, jotta ajokaistat ja keskisaareke saadaan rakennettua. Varasillan 
purkaminen alkaa heti kun liikenne on siirtynyt kokonaisuudessaan uudelle sillalle. Kaikki saataneen 
kuntoon marraskuun aikana.   
 
Uuden sillan ylittää todennäköisesti ensimmäisenä hän, joka vain sattuu oikeaan aikaan paikalle. Sillalla 
järjestettäneen aikanaan vihkiäiset, ehkä siltatanssit, kuitenkin vasta kevätauringossa. Sadan vuoden 
päästä joku varmaan katselee vanhoja valokuvia ja juttuja tästä sillasta. Me ihmiset näytämme varmasti 
vanhanaikaisilta, ehkä silloisilla silmillä jopa hieman hassuilta. Jaa-a, minkälaista elämä muutoin on silloin 
AutomationCityUlvilassa? 
 
Tämä on seitsemäs budjetti, jonka valmistelua olen vetämässä Ulvilassa. Vitsaillaan, että työtä 
helpottaa tietoisuus siitä, että työ on yhtä vaikeata lähes jokaisessa kunnassa. Jopa eurajokelaiset 
sanoivat, että vaikeaa se on heilläkin. Nyt kaikkien työtä vaikeuttaa pitkään jatkunut epätietoisuus SOTE- ja 
MAKU-uudistusten aikatauluista ja siitä, toteutuvatko uudistukset yleensä lainkaan.  
 
Viimeisten viiden vuoden aikana lautakunnistamme tulleissa talousarvioesityksissä on vuosittain jätetty 
kaupunginjohtajavaiheeseen tasapainotettavaa 1 – 4 M€. Vuonna 2016 lautakunnista tulleet 
budjettiehdotukset ylittivät annetun raamin yhteensä 4,1 M€:lla. Tänä vuonna ylitys eli tasapainotustarve on 
1,5 M€. Jukka: Ei ole niin vähäistä hommaa, etteikö olisi jotakin vaivaa, sanotaan.  
 
Pahan ilman lintu sanoo, että nyt tuulee väärästä suunnasta, ei onnistu. Hyväuskoinen taas 
odottaa, josko kohta suunta muuttuisi, ei kuitenkaan vielä. Minäpä säädän sillä aikaa purjeet 
kohdalleen ja annan mennä!  
 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 
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Kuntaliitto järjestää Suomen liikkuvin kunta -kilpailun. Kilpailussa etsitään kuntalaisten 
liikuntamahdollisuuksia erinomaisesti edistänyttä kuntaa. Nyt ei haeta hulppeimpia kilpa-areenoita, vaan 
kaiken kansan liikuttajaa. Lähdimme kisaan mukaan, koska meillä on siihen hyvät perusteet. Ehdokkaista 
valitaan kolme finalistia, jotka Yle julkistaa joulukuussa. Voittaja palkitaan Uno-pokaalilla Helsingin Hartwall 
Arenalla tammikuussa järjestettävässä Urheilugaalassa. Viime vuonna kilpailuun osallistui 100 kuntaa. 
Saas nähdä, kuinka AutomationCityn käy. Ehdokkaita on runsaasti - mutta yrittänyttä ei laiteta, sanotaan.          

Hakemukseen löytyi runsaasti perusteista. Tiesitkö Sinä, että toteutamme Ulvilassa varsin laajasti 
erilaisia liikuntamahdollisuuksia? Toimenpiteemme kohdistuvat ”vauvasta vaariin” eli päiväkodeista 
seniorikansalaisiin - ja kaikille siltä väliltä. Ikääntyville tarkoitettuja maksuttomia jumppia järjestetään kaksi 
kertaa viikossa. Osallistujia on vuositasolla yli 7000. Parhaimmillaan jumpassa on ollut 150 osallistujaa. Yli 
70-vuotiaille ulvilalaisille on tarjolla kaksi kertaa vuodessa maksuton 10 kerran sarjakortti vapaa-aikakeskus 
Kaskelottiin. 

Kouluikäisiä emme ole unohtaneet. Muun muassa Vanhankylän koulu aloitti tammikuussa 2015 Liikkuvana 
kouluna. Koulussa kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaiden koulupäivän liikunnallistamiseen. Liikkuvan 
koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tämä mahdollistetaan tekemällä yhdessä ja 
ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Oppilaiden osallisuus on otettu 
huomioon välituntiliikuttajien kautta tulleiden liikuntatoiveiden mukaan.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Ulvilan kaupungille vuoden 2017 Lounais-Suomen Liikkuva 
koulu -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi 
kouluympäristössä, kuten kunniakirjassa lukee. 

Perheiden pienimmille lapsille on vuoden 2018 alussa käynnistetty ”Ilo kasvaa liikkuen” -ohjelma. 
Hankkeeseen on palkattu liikuntakoordinaattori. Mukana ovat jokainen varhaiskasvatuksen yksikkö ja 
perhepäivähoitajat. Yksiköissä muokataan ympäristöä liikuntaan kannustavaksi, toteutetaan ohjattuja 
pihaleikkejä, otetaan lapset mukaan ideoimaan aamujumpat. Tavoitteena on varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden suositusten toteutuminen jokaisena varhaiskasvatuspäivänä. Tämä se lämmittää sportti-
vaarin sydäntä. 

Mitä muuta? Laaja-alaisen urheiluseurayhteistyön lisäksi, Kaskelotin alueella on kolme maksutonta 
pinnoitettua tenniskenttää, maksuton 9-reikäinen frisbeegolf-rata, pääkirjaston alueella on skatepark, 
koulujen yhteyteen on rakennettu runsaasti erilaisia lähiliikuntapaikkoja, kuten yhteiskoulun piha-alueen 
ulkokuntoiluvälineet, koriskentät, ulkopingiskenttä, Friitalan ja Vanhankylän koulujen tekonurmiset 
pienpelikentät ja Friitalan koululla kaiken kansan käytössä olevat 4-ratainen pinnoitettu satasen 
juoksusuora sekä pituushyppypaikka. Sitä kaikkea, mitä muuta 7-sivuiseen hakemukseemme sisältyy, 
tähän en saa mahtumaan. Hakemuksemme otettiin Kuntaliitossa vastaan näillä saatesanoilla:  
”Kiitos erittäin vaikuttavasta kuvauksesta Ulvilassa toteuttamistanne toimenpiteistä! Hienoa jälkeä. 
 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 
 
Ps. Valtion kiertoliittymä. Valtio purki omansa, vaikka kovasti yritimme, ettei purkaisi. 
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 Nyt puhutaan liikunnasta – ”hienoa jälkeä” 
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Päädyimme joululahjaostoksille erääseen lasten lelukauppaan. Ostaminen oli sinänsä helppoa, koska 
lahjatavarat oli ilmoitettu Joulupukille lahjatoiveiksi jo aiemmin. Voi että siitä käynnistä jäi meille kaiken 
kaikkiaan superiloinen ja hyvä joulumieli. Myyjäksi saimme nuoren naisen, jolla oli todellakin 
asiakaspalveluasenne kohdallaan. Hän oli samaan aikaan asiallisen, asiantunteva, iloinen ja varsin 
hauska.  
 
Tapahtui näin. Toinen lahjaesineistä oli melko suuri ja monikulmainen, jonka joulupaketoiminen näytti 
melko haastavalta arbeetilta. Tiedustelimme kuitenkin, että tekisikö hän siitä joulupaketin laitettavaksi 
suoraan pukinkonttiin. Totta kai, vastasi hän hetkeäkään empimättä. Hieman hän naureskeli esineen 
haastavuutta, mutta tarttui toki toimeen. Erittäin kivasti hän totesi siinä sivussa, että herrasväki voisi kyllä 
käydä vaikka kahvilla, niin hän ei mene täysin kipsiin katsoessamme tätä paketointihaastetta. Mikäs siinä, 
lähdimme kahville. Palattuamme totesimme, että paketti on ihan nätti. Vielä nätimmäksi se muuttui sen 
jälkeen kun myyjätär itse totesi pilke silmäkulmassa, ”nätti se on, kun silmä tottuu”. Toivotimme molemmin 
puolin hyvät joulut ja me kiitimme häntä loistavasta asiakaspalvelusta – asenne, asenne ja asenne! Tuolla 
asenteella hänen tulevaisuutensa on taattu. 
 
Kyllä maailma on ihmeellinen. Tiesitkö, että Ulvilassa on tällä hetkellä jokilaakson alhaisin 
tuloveroprosentti? Meillä se on 21,00 %, Nakkilassa 21,25 %, Harjavallassa 21,50 % ja Kokemäellä 21,75 
%. Ei ole aikaakaan, kun Ulvilan tuloveroprosentista uutisoitiin sen olevan ”tapissa”.  Tämä uutinen, että nyt 
ovat muut menneet Ulvilan ohi, ei juurikaan kiinnosta. Toki Pori on vielä meidän alapuolella, mutta eroa on 
nyt kiritty jonkun verran kiinni. Pori on kaupunkina toisessa kokoluokassa. Se vaikuttaa osaltaan koko 
kuntatalouden rakenteeseen ja tulopohjaan. 
 
On olemassa jouluihmisiä ja ei-jouluihmisiä. Minä olen jouluihminen. Pidän joululla koristellusta kodista, 
jouluisista tuoksuista, erityisesti jouluruuista ja yhä edelleen myös joululahjoista. Joululahja saa olla joku 
ihan arkipäiväinen käyttötavara, joka hankittaisiin muutoinkin. Kun lahjan saa jouluhengessä ja –
tunnelmassa, saa se ihan oman arvonsa ja muistonsa. Erityisesti tunnen suurta iloa nähdessäni sen 
riemun, jota lapsenlapseni elävät ja osoittavat saadessaan joitakin toivomiaan lahjoja. Joulu saa olla lasten 
juhla, mutta se saa olla myös meidän aikuisten juhla, ainakin minun. Ai juu. Olen muuten paistanut jo 
ensimmäisen joulukinkun. Oli taas niin tuoksukasta herätä aikaisin aamulla, kun sata-asteisessa uunissa 
rauhallisesti kypsynyt perhepikkujoulun kinkku ilmoitti valmistumisestaan. Joulun tunnelma oli saapunut 
pirttiimme – hiukan etuajassa. Nyt on aika rauhoittua joulun viettoon. 
 
Toivotan Teistä jokaiselle ja läheisillenne Rauhallista Joulua, Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2019! 
 
Meillä on upea kotikaupunki – AutomationCityUlvila – Automaattisesti Paras! 
 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen  
 

KYLÄPÄÄLLIKÖN KOLUMNI 

 Asenne, asenne ja asenne! 



Jukka Moilanen: 

jukka.moilanen@ulvila.fi 

050 – 367 2617 

 

Kunnanjohtaja Pentti Moilasen nuorin poika Jukka oli Isänsä kuollessa 6‐vuotias 

Harjavallan Pitkäpäälän koulua käyvä ekaluokkalainen. Opettajana toimi Sylvi Markkula. 

Nykyisin Jukka Moilanen toimii Ulvilan kaupunginjohtajana. 

 

Ennen Isämme kuolemaa perheemme eli varmasti ihan tavallista kunnanjohtajaperheen 

arkielämää. Varmaan kuitenkin siihen aikaan Isän kunnanjohtaja‐asema toi myös perheen 

päivittäiseen elämään jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Me emme tietenkään itse sellaista 

huomanneet, mutta uskon näin olleen. Isämme oli Harjavallan ensimmäinen kunnanjohtaja. Hän oli 

aloittanut virassaan vuonna 1958. Sitä ennen olimme asuneet lyhyehköt ajat sekä Äänekoskella, 

Mäntässä että Valkeakoskella, joissa kaikissa Isämme oli toiminut kauppalansihteerin virassa.  

 

Me kaikki kolme poikaa (Veli‐Matti, Esko ja Jukka) kävimme koulua, leikimme ja urheilimme 

kunnantalon pihapiirissä, Isä kävi töissä kunnantalolla ja Äitimme Sisko Moilanen hoiti perhettämme 

kotona. Isämme yllättävän kuoleman kannalta, sellainen onni tai sattuma oli käynyt, että myös minä 

olin aloittanut koulun jo edellisenä syksynä, vaikka olin ollut tuolloin vasta reilut 6 vuotta vanha. 

Aloitin siis koulunkäynnin vuotta aikaisemmin, kun olisi ollut aika. Siihen aikaan olisi päivittäisen 

lastenhoidon järjestäminen, Isän kuoleman jälkeen, ollut varmaankin mahdotonta, ainakin se olisi 

ollut vaikeata ja kallista. Mitään subjektiivista oikeutta ei siihen aikaan ollut, siitä ei ollut kuultu 

puhuttavankaan. Ei tosin ollut lasten päivähoitoakaan. 

 

Isämme kuollessa kotinamme oli kunnanjohtajan virka‐asunto, jossa oli meille kaikille omat 

huoneet, suuri keittiö, suuri olohuone ruokailutiloineen sekä vierashuone. No, Eskolla ja minulla oli 

yhteinen huone, mutta kuitenkin. Olohuoneen nurkassa oli upea avotakka, jossa paistoimme usein 

saunan jälkeen makkaraa. Koti oli sen ajan mittapuun mukaan varsin suuri. Kotimme sijaitsi samassa 

pihapiirissä kuin uusi kunnantalo ja neuvola. Nykyinen tekninen virasto oli tuolloin 

kokonaisuudessaan kunnan viranhaltijoiden asuintalona. Talossa asuivat kunnanjohtajan lisäksi 

muun muassa kunnansihteeri, sosiaalisihteeri, verosihteeri, liikuntasihteeri, kätilö ja terveyssisar. 

Muistan heidät kaikki nimeltä – Karinen, Salminen, Sävelä, Laine, Larmas, Santaoja ja Jokimaa. 

 

Siihen aikaan Äitikin oli tavallaan kunnan töissä, koska meillä kävi kotona päivisin ja iltaisin varsin 

usein vieraita sekä kahvilla että ruokailemassa ja joskus myöskin kokouksissa ja jonkinlaisissa 

illanvietoissa. Paikkakunnalla ei ollut juurikaan sellaista tarjontaa. Muistan, että me pojat 

”änkesimme” usein mukaan. Samoin muistan, että ilmeisesti kunnanhallitus tai joku muu suuri 

joukko ”setiä” kävi meillä joskus kokouksessa ja sen jälkeen myös saunavieraina. Se tiesi sitä, että me 

lapset saimme myös saunamakkaraa joko kiukaalta tai olohuoneen takasta ehkä jopa oman keltaisen 

limpsapullon.  

 

Yhtenä iltana kaikki kuitenkin muuttui. Tieto Isämme tapaturmaisesta kuolemasta toimitettiin 

Äidille kotiin tietojeni mukaan siten, että alakerrassa asuva silloinen kunnansihteeri Aarne Karinen 

kävi sen kertomassa kuulemma melko vähäisillä saatesanoilla. Hän siis kertoi asian, ja sillä hyvä. 

Tämän seuraavan tapahtuman muistan täysin selvästi. Oli myöhäinen ilta, ainakin meille lapsille. 

Äitimme tuli makuuhuoneisiimme, kokosi meidän kaikki kolme poikaa syliinsä, ja kertoi 



suunnattomasti itkien mitä oli tapahtunut. Sen muistan, että itkimme kaikki. Sitä en muista kuinka 

pitkään tuota itkua jatkui, ja kuinka se seuraava yö ja päivät menivät. 

 

Pian Isän kuoleman jälkeen, varmastikin heti seuraavana päivänä, Isämme vanhin veli Tommi 

Moilanen saapui Joensuusta Harjavaltaan. Hän oli ollut ammatiltaan muun muassa sanomalehden 

päätoimittaja. Muistan, että hän kirjoitti lehtiin Isämme kirjoituskoneella (on muuten vieläkin minun 

työpöydälläni) Isän kuolinilmoituksen ja varmaankin jonkin muistokirjoituksen. Mieleeni jäi, että 

hänellä oli kynä korvan takana, ja hän kirjoitti koneella niin nopeaa, etten ollut kenenkään nähnyt 

tekevän niin aiemmin. 

 

Isän siunauksen piti toimittaa kirkkoherra, rovasti Väinö Hahtola, mutta hän itse kuoli kaksi viikkoa 

Isämme kuoleman jälkeen siis ennen Isämme hautajaisia. Sen tiedän, että hautajaiskutsut oli jo 

ehditty painaa, joten ne menivät uusiksi kirkkoherran, rovasti Väinö Hahtolan kuoleman vuoksi. 

Siunauksen toimitti lopulta Verner Vuorisalo. 

 

Sen muistan, että hautajaisissa oli tavattoman paljon väkeä. Sää oli täysin talvinen. Lumihanget 

olivat korkeammat kuin 6‐vuotias poika. Hautakummulla seistessämme, aurinko paistoi todella 

kirkkaana suoraan silmiin. Pienestä pojasta tuntui, että väkeä oli paikalla hautausmaan kaikki polut ja 

väylät täynnä. Myös meillä tallessa olevat valokuvat kertovan saman asian, väkeä oli paikalla todella 

paljon.  

 

Valokuvista käy ilmi, että arkunkantajien joukossa oli mukana silloisen kunnanhallituksen jäseniä, 

joitakin Isän muita työ‐ ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Tunnistan kuvasta joitakin henkilöitä. 

Samoin tunnistan myös nuo naiset, jotka kannattelevat suruseppeleitä. He ovat kunnan virkailijoita. 

Tunnistan heistä ainakin Hilkka Holman, Hilkka Salmisen, Salme Niemisen sekä silloisen Liisa Pessin 

(nykyisen Liisa Välimäen). 

 

Sen muistan, että me tulimme kirkosta ulos heti arkunkantajien jälkeen ja joukossamme olivat Isäni 

veljet perheineen. Meillä on kotona valokuva, jossa olemme haudan äärellä kaikki kolme poikaa ja 

Äitimme. Muistelen, että heitimme hautaan myös omat kukkamme. 

 

Kukkameri oli valtaisa. Tilaisuuteen toimitettujen adressien määrä oli suuri. Äitimme kuoltua 

toukokuussa 2015, löysin hänen tavaroittensa joukosta kaikki tilaisuuteen saapuneet adressit. Niitä 

oli runsaasti, ja joukossa oli suruvalitteluja myös valtakunnan tasolta. Isämme ilmeisesti oli ehtinyt 

olla nuoresta iästään huolimatta mukana jo aika monessa asiassa. 

 

Hautajaisten jälkeen perheemme piti muuttaa varsin nopeasti kunnanjohtajan virka‐asunnosta pois 

uuden kunnanjohtajaperheen ”tieltä”. Muutimme saman talon toisessa päässä olleeseen hyvin 

pieneen kaksioon. Siinä missä aiemmin meillä oli kaikilla omat huoneet, niin täällä uudessa kodissa 

nukuimme kaikki samassa huoneessa, Äiti ja kolme poikaa. Keittiö ei ollut enää sellainen suuri, mihin 

oli mahtunut suuri pöytä, vaan uudessa kodissa keittokomero. Sen muistan kuin eilisen, että ne 

suuret kunnanjohtajakotimme tavarat ja huonekalut, jotka eivät mahtuneet tuohon pieneen 

kaksioon, vietiin siitä pihasta jollakin kuorma‐autolla jonnekin – enkä todellakaan tiedä minne? 

 

Isän puuttumisen huomasi tietenkin jokapäiväisessä elämässä siten, ettei ollut urheilukilpailuihin 

viejää, ei ollut hiihtosuksien rasvaajaa, ei ollut polkupyörän ketjujen päälle laittajaa ja niin edelleen. 

Äidin oli mentävä melkein välittömästi töihin. Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Rihulan Kutomo. 

Siihen aikaan perhe‐eläkejärjestelmä ei ollut nykyisen kaltainen, josko sitä oli juuri lainkaan. Rihulan 



Kutomon jälkeen Äitimme teki lähes 30‐vuotisen työuran Harjavallan kunnan, kauppalan ja 

kaupungin palveluksessa jääden eläkkeelle rakennustarkastustoimiston toimistonhoitajan virasta. 

 

Harjavallan hautausmaalla sijaitsevassa hautakivessä lukee ”Kunnanjohtaja Pentti Aulis Moilanen”. 

Kävin usein pikkupoikana, ja vähän isompanakin, katselemassa hautakiveä miettien, mitä jos Isä 

eläisi? Nyt samaan sukuhautaan ovat haudattuina Isämme, Äitimme, Mummomme ja Pappamme.  

 

Vielä yksi muisto: Isäni puvun taskuihin jääneet tavarat olivat meillä kotona yhdessä senkin 

laatikoista. Tavaroiden joukossa oli Isän nenäliina, joka tuoksui hänen käyttämälleen partavedelle. 

Isä tuoksui siltä. Kävin pikkupoikana usein salaa tuoksuttelemassa tuota nenäliinaa, ja ajattelin 

samalla, mitä jos Isä eläisi? 

 

Sen muistan myös, että Isän työpaikalta käytiin jossakin vaiheessa hakemassa kaikki ne tavarat, jotka 

olivat hänen omiaan. Jotenkin muistan myös sen, että sinne jäi vain tyhjä työpöytä – odottamaan 

uutta kunnanjohtajaa. 

 

Ulvilassa 7.11.2017 / Jukka Moilanen 
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Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen: 
 
Lievästi ylijäämäinen talousarvio noudattaa tiukasti annettuja linjauksia 
 
Tilikauden tulosta ei voi pitää hyvänä, mutta se on kuitenkin pitkästä aikaa ylijäämäinen 
eli suunta on parempaan. Talousarvioesitys on laadittu siten, ettei tulovero- eikä 
kiinteistöveroprosentteja koroteta, maksuja ja taksoja korotetaan vain hulevesimaksun 
osalta eikä henkilöstöä lomauteta. Valtuustolle esitettävä vuoden 2019 talousarvio jatkaa 
orastavasti parempaa talouskehitystä, on realistinen, mutta sen lopullinen toteutuminen 
edellyttää saatujen tulo- ja menoennusteiden täysipainoista toteutumista. 
 
Kaupunginhallituksen kesäkuussa antama talousarvioraami, valtuuston hyväksymä tuottavuus- ja 
toimenpideohjelma, valtuuston määräämät tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ja niiden kautta 
vuonna 2019 käytettävissä oleva tulopohja eivät mahdollista uusia avauksia, henkilöstömäärän 
kasvua eikä mittavia investointeja. Talouden liikkumavara on edelleenkin melko vähäinen, joten nyt 
orastava talouden noususuunta edellyttää jatkossakin tiukkaa taloudenpitoa.   
 
 
Talousarvion lähtökohdat 

 
 Kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymien talousarvion laadintaohjeiden mukaan 

vuonna 2019 tilikauden tulos tuli olla ylijäämäinen +0,4 milj. euroa.  
 

 Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseen kertynyttä ylijäämää on jäljellä 2,8 milj. 
euroa. Kuntakonsernin taseessa kertynyttä alijäämää on vuoden 2017 tilinpäätöksessä 677 
euroa asukasta kohden. Tämä on huolestuttavan paljon, joten siihen tulee taloudenpidossa 
kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. 
 

 Yhteistoiminnassa tai muuten sopimusperusteisesti hankittavien palveluiden osalta, kuten 
perusturva, erikoissairaanhoito, palo- ja pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto, on 
varauduttu kustannusten kasvuun. Koska näiden menoerien toteutumiseen ei voida 
ainakaan kesken vuoden juurikaan omilla toimenpiteillä vaikuttaa, niiden ennustettu 
toteutuminen on erityisen tärkeätä. Kyseessä ovat suuret menoerät ja sitä kautta 
poikkeamatkin ovat olleet joskus erittäin suuria.   
 

 Kuten aiemminkin, kaikkien palvelujen tarpeellisuus tulee arvioida kriittisesti ja 
vapaaehtoisia palveluja on karsittava. Jokaisen tulosalueen toimintamäärärahat tulee 
arvioida niin tiukasti kuin mahdollista. Kaikkien tulosalueiden tulee myös selvittää 
toimintatapojen muutoksia, joilla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Tätä työtä on tehty jo 
vuonna 2018 ja tullaan jatkamaan myös vuonna 2019. 

 
 
 
 



Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 
 

 Lautakuntien esittämien talousarvioehdotusten mukaan kaupungin tilikauden alijäämäksi 
vuonna 2019 olisi muodostunut noin - 1,1 milj. euroa. Noin suurta alijäämää tilikauden 
tulokseksi ei yksinkertaisesti ole mahdollista esittää. 
 

 Talousarvion tasapainottaminen annettuun raamiin kaupunginjohtajan esitysvaiheessa on 
ollut varsin haasteellinen tehtävä. Kaupunginhallituksen asettama +0,4 M€ ylijäämätavoite 
on osoittautunut mahdottomaksi ilman tuloveroprosentin korottamista.  
 

 Kaupunginjohtajan esitys on tehty valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja 
toimenpideohjelman tavoitteeseen eli niukasti ylijäämäiseksi. 
 

 Vuoden 2019 talousarviossa tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa reilut neljä tuhatta 
euroa. Toteutuessaan tuokaan tilikauden tulos ei olisi hyvä, mutta se olisi kuitenkin pitkästä 
aikaa ylijäämäinen. Arvioitaessa yleinen taloustilanne, olosuhteet, näköpiirissä oleva 
kaupungin talouden orastava myönteinen kehitys ja kumulatiivinen taseen ylijäämä 
huomioon ottaen tulos olisi kuitenkin siedettävä.  

 
Investointiohjelma 
 

 Vuoden 2019 investointiosan yhteissumma on noin 3,5 milj. euroa. Merkittävin 
investointimääräraha talousarviossa on 1,8 milj. euroa Friitalan koulun peruskorjaukseen. 
Muut kohteet ovat lähinnä erilaisia kunnallisteknisiä investointeja. 
 

 Mitään suuria ja uusia investointiavauksia tulopohja ei mahdollista. 
 

 Investointien määrä ylittää edelleen valtuuston hyväksymän TT-ohjelman mukaisen 
investointiraamin, joka on keskimäärin 3 milj. euroa vuodessa. Näin on valitettavasti käynyt 
jo useana vuonna aiemminkin. Se on toki myönnettävä, ettei tuo investointitaso ole korkea. 

 
Rahoitus 
 

 Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2018 lopussa tullee olemaan noin 22,7 milj. euroa. 
Määrä on 2,9 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2018 muutetussa talousarviossa.  
 

 Vuodelle 2019 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,9 milj. euroa.  
 

 Lainanlyhennykset ovat 3,2 milj. euroa ja lyhytaikaisen rahoituslimiitin vähennys 1,5 milj. 
euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,2 milj. euroa. 
 

 Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2019 lopussa on 22,9 milj. euroa eli 
1.748 €/asukas. Keskimääräinen lainamäärä vuonna 2017 Suomen kunnissa on ollut 2.933 
€/asukas, joten lainamäärämme on edelleen varsin kohtuullinen. On kuitenkin muistettava, 
että sekin on hoidettava ja maksettava pois jossakin vaiheessa.  
 

Yhtä kaikki – silloin kun lainaa otetaan pääsääntöisesti investointiteihin, se on kääntäen sama kuin 
laittaisi rahaa pankkiin, sanotaan. 
 
 



Taloussuunnitelmavuodet 2020 – 2021 
 

 Vuodelle 2020 kaupungin toimintajäämän arvioidaan kasvavan 2,4 % edellisvuoteen 
verrattuna. Henkilöstömenot on arvioitu vuoden 2019 tasolle. Sote-menojen osalta on 
varauduttu 1,9 %:n kasvuun. 
 

 Nykyisellä tuloveroprosentilla (21,00) verotulot kokonaisuutena kasvaisivat vuonna 2020 
Kuntaliiton arvion mukaan 2,3 %. Verotulojen luontainen kasvu ei riitä tasapainottamaan 
taloutta. Tästä johtuen vuoden 2020 taloussuunnitelma on laadittu 0,5 prosenttiyksikköä 
korotetulla tuloveroprosentilla (21,50).  
 

 Näiltä osin pitää todeta, että ilman tuloveroprosentin korotusta talousarvio ei toteutuisi 
tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteen edellyttämällä tavalla ylijäämäisenä vaan 
painuisi miljoona euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 tulos on arvioitu noin 25.000 euroa 
ylijäämäiseksi ja laskelma siis sisältää tuloveroprosentin korotuksen vuodelle 2020.  
 

 Tuloveroprosentista ei päätetä nyt, mutta se tulee tiedostaa valtuuston hyväksymän TT-
ohjelman kirjauksen mukaisesti: ”Tuloveroprosentti arvioidaan vuosittain ja sitä korotetaan, 
mikäli tasapainoinen talous sitä edellyttää...”.    
 

 Ulvilassa on vuonna 2019 ”jokilaakson” alhaisin tuloveroprosentti. Se on 21,00, Nakkilassa 
21,25, Harjavalta 21,50 ja Kokemäellä 21,75. 
 

 Taloussuunnitelmassa verotulojen kasvu vuoteen 2019 on 3,4 % eli noin 1,7 milj. euroa.  
 

 Kuntaliiton suosituksen mukaisesti vuoden 2021 taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu 
sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia eli kustannukset sekä verotulot ja valtionosuudet 
on arvioitu voimassa olevan lainsäädännön pohjalta.  
 

 Tilikauden 2021 odotusarvona on noin 0,1 milj. euron positiivinen tulos. Sote-menojen 
kasvuksi on arvioitu 1,2 %. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveroverotulo kasvaa 
edellisvuodesta 3,2 %. Taloussuunnitelma on laadittu varovaisemmin 1,1 %:n kasvun 
mukaan. 
 

 Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa myös kuntien rahoituspohjaan. Valtionosuuksista 
leikataan sote-palveluita vastaava osuus eli lähes 6 mrd. euroa. Kunnallisveroprosentista 
leikataan kaikilta kunnilta viimeisimien tietojen mukaan 11,58 prosenttiyksikköä vuonna 
2021. Lopullinen osuus vahvistuu keväällä 2020. Lisäksi yhteisöveron tuotosta leikataan 
kunnilta vuositasolla noin 0,6 mrd. euroa.  
 

 Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osuus on yli 60 prosenttia Ulvilan 
kaupungin nettomenoista. Maakunnille siirtyvien kustannusten välitön vaikutus tulee 
olemaan vuositasolla noin 42 milj. euroa.  
 

 Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto laskevat vuoden 2019 tasoon arvioiden yhteensä noin 
25 milj. euroa ja valtionosuudet noin 14 milj. euroa.  
 



 Alustavien laskelmien perusteella sote-uudistuksen kokonaisvaikutus Ulvilan talouteen on 
vuositasolla kuitenkin 1,1 milj. euroa positiivinen siirtymäkauden jälkeen vuodesta 2024 
lähtien.  Vuonna 2021 uudistus ei vielä siirtymätasauksen vuoksi juurikaan vaikuta kaupungin 
talouden tasapainoon. 
  

Tarvitsemme edelleen uskoa, uskallusta ja malttia toteuttaa suunnitelmien ja annettujen 
laadintaohjeiden mukaisia päätöksiä ja ratkaisuja.  
 
Tulevaisuudessa puhutaan nykyistäkin enemmän kunnan vetovoimaisuudesta ja 
elinvoimaisuudesta. Tässä yhteydessä väitän, että kunta on juuri niin vetovoimainen ja 
elinvoimainen kuin itse siitä kerromme. Oman kunnan mustamaalaaminen on pahinta myrkkyä, 
mitä kunnan elinvoimaisuudelle voi tehdä. 
 
AutomationCityUlvila – Automaattisesti paras! 
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