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Kulmahuoneen kuulumisia 
 
Aika summata viime vuotta – lahjojakin saatiin 
 
Vuoden vaihtuessa on aika muistella kulunutta vuotta, summata lopputulos ja ottaa myös opit 
talteen. Viime vuosi oli talouden ennustamisen näkökulmasta harvinaisen vaikea. Lopputulos 
Ulvilankin osalta näyttää paljon paremmalta mitä osasimme odottaa. Tämä johtuu tietysti 
pääasiassa siitä, että valtionosuudet toteutuvat yli neljä miljoonaa alkuperäistä talousarviota 
paremmin. Myös Satasairaala maksaa kunnille palautusta viime vuoden kuntalaskutuksesta. Nämä 
liittyvät valtion kunnille maksamiin Koronatukiin. Oma osansa tulokseen tekee myös se, että 
verorahoitus ei Ulvilan osalta toteudu läheskään niin heikosti kun kesän korvalla ennustettiin. Korona 
ei siis iskenyt ulvilalaisiin ja heidän toimeentuloonsa siinä määrin kun alun perin pelättiin. 
 
Hyvästä tuloksesta pystytään myös hieman korjailemaan kaupungin tasetta. Kaupungin 
käyttämättömiä rakennuksia joudutaan ”alaskirjaamaan” taseesta, kun rakennus on tietyn ajan ollut 
vailla käyttöä. Näin kannattaa toimia jo ennakoidusti silloin kun talous sen mahdollistaa – nyt 
mahdollistaa. Viime vuoden hyvästä tuloksesta ei kuitenkaan ole juhlan aihetta pidemmäksi aikaa. 
Täytyy pitää mielessä, että kyse on valtion ylimääräisistä tukielementeistä, jotka olivat 
kertavaikutteisia. Eikä kuntien rahoitukseen muutenkaan ole mitään pidempiaikaista helpotusta 
tulossa. Tulevina vuosina hyvä tulos täytyy tehdä kaupungin oman työn tuloksena – ei lahjana 
saatuna.  
 
Suurin haitta liian suuresta tuesta voi olla, jos se vääristää kuvaa kunnan todellisesta taloudellisesti 
tilanteesta. Tähän ei Ulvilassa tulisi olla varaa. Syksyn aikana valmisteltu ja joulukuussa valtuuston 
hyväksymä tuottavuus- ja toimenpideohjelma täytyy saada vietyä myös käytäntöön, huolimatta 
hetkellisesti paremmalta näyttävästä tilanteesta. 
 
Mitä muuta vuodesta 2020 jäi käteen? Kaikkia alkuvuonna asettamiani tavoitteita ei saatu 
toteutettua aikataulussaan. Koronan iskiessä toden teolla maaliskuussa, monet uudistusprosessit 
jäivät niin sanotusti pitoon useaksi kuukaudeksi. Kaikki prosessit eivät myöskään menneet aivan 
nappiin. Aina on vara parantaa ja ammentaa oppia tulevaan.  
 
Kuntalaisia osallistettiin viime vuonna mielestäni aktiivisesti. Viimeisen puolen vuoden aikana 
ulvilalaisten näkemyksiä kysyttiin kolmella eri kuntalaiskyselyllä. Vastausmäärät kaikkiin kyselyihin 
olivat hyvät, eikä turnausväsymystä näkynyt loppuakaan kohden. Jalkauduimme brändikyselyn 
osalta Hansaan ja Kullaalla Unscalle. Välitöntä keskustelua ja näkemyksiä kunnan kehittämiseksi 
saatiin kerättyä kiitettävästi. Ulvilalle myönnettiin myös viime vuonna nuorisovaltuustomyönteisen 
kunnan sertifikaatti. Viime vuonna tunnustus myönnettiin kahdeksalle kunnalle, joista siis Ulvila oli 
yksi. Se osoittaa sitä, että Ulvilassa nuorilla on vaikutusmahdollisuuksia ja heitä myös kuullaan.  
Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2021 – oikein hyvää sellaista meille kaikille!  


