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Ulvilan talous on positiivisella uralla – kiitos koronan?  
 
Jälleen on tullut aika summata edellinen vuosi pakettiin. Kaupunginhallitus käsitteli ja allekirjoitti 
maanantaina tilinpäätöksen vuodelta 2021. Ulvilan talous jatkoi jälleen ylijäämäisellä uralla jo toista 
vuotta peräkkäin. Viime vuoden tulos oli noin 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. Viime vuoden toimintaa ja 
taloutta summatessa jälleen yhdeksi pääosan esittäjäksi nousee korona.  
 
Viime vuosi oli jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaksi kuntatalouden ennustaminen on koronan 
aikana muodostunut. Alun perin vuoden 2021 talousarvio tehtiin 1,4 milj. alijäämäiseksi. Vuoden 
aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tulosennustetta 0,4 milj. euroa ja loppujenlopuksi 
päädyimme lähes 2,2 milj. alkuperäistä talousarviota parempaan lopputulokseen. Hyvin pitkälti 
samanlainen kuvio toistui jo vuoden 2020 tuloksen osalta.  
 
Kahden edellisen vuoden tuloksen muodostumiseen on vaikuttanut keskeisesti ylimääräiset 
valtiontuet ja korvaukset kunnille koronan vaikutuksiin ja kustannuksiin liittyen. Vuonna 2020 valtio 
ohjasi ylimääräistä valtionosuutta ja verorahoitusta kunnille koronan talousvaikutuksista johtuen. 
Vuonna 2021 valtio ei ole ohjannut suoraan ylimääräistä tukea kunnille. Sen sijaan koronan 
kustannuksiin liittyen on ohjattu korvauksia pääasiassa perusterveydenhuoltoon ja 
erikoissairaanhoitoon. Totta kai koronasta on paljon kustannuksia syntynyt, mutta kaiken kaikkiaan 
kustannusten korvaukset näyttäisivät Ulvilan osalta olevan vähintäänkin hyvällä tasolla.  
 
Koronan talousvaikutukset kuntatalouteen ovat moninaiset. Täyttä totuutta talousvaikutuksista sekä 
syntyneiden kustannusten ja korvausten kohtaamisesta ei ole. Näin ollen kovin selvää kuvaa kaksi 
edellistä vuotta ei kunnan talouden todellisesta tilasta anna. Niin sanottuja kriisikuntakriteereitä 
peilatessa kaupungin kumulatiiviinen ylijäämä on kasvanut ja konsernialijäämä on pienentynyt. 
Näiden keskeisten mittareiden osalta tilanne Ulvilassa on viimeksi näyttänyt yhtä hyvältä vuonna 
2014.  
 
Pari viime vuotta ovat olleet investointien osalta hiljaisia. Aiempien vuosien kaltaisia isoja 
investointikohteita ei ole ollut. Tämän johdosta vuosina 2015-2019 kasvanut lainamäärä on viime 
vuosina kääntynyt jälleen laskuun. Pieni käänne tapahtuu kuluvan vuoden aikana ja tulevina vuosina 
velkamäärään tulee jyrkkääkin kasvua isojen investointikohteiden toteutuessa. Lähtötilanne Ulvilassa 
on kuitenkin niin hyvä, että lainamäärä per asukas ei tulisi nousemaan edes kuntien keskiarvoon 
lähivuosina.  
 
Pari viime vuotta ovat olleet hyviä myös tonttikaupan osalta. Vuosina 2020-2021 teollisuustontteja on 
myyty tai vuokrattu yhteensä 10 kpl, joka on hyvä määrä. Omakotitonttikauppa kävi viime vuonna 
poikkeuksellisen hyvin. Viimeksi yhtä paljon omakotitontteja on myyty vuonna 2012.    
 
Vaikka tämän hetkinen tilanne Euroopassa tuo epävarmuutta ja uusia muuttujia myös 
kuntatalouteen, on tästä tilanteesta hyvä jatkaa Ulvilassa!   


