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Kulmahuoneen kuulumisia         4.11.2021 
 
Vuoden kiireisintä aikaa 
 
Syksy on perinteisesti kaupungintaloilla vuoden kiireisintä aikaa. Samaan aikaan pyritään saamaan 
täytettyä edellisen syksyn lupaukset ja suunnitellaan seuraavalle vuodelle uudet. Kyse on kuluvan 
vuoden talousarvion täytäntöönpanosta ja seuraavan vuoden laadinnasta. Talousarvioprosessi on 
kunnan tärkeimpiä prosesseja. Siinä suunnitellaan seuraavan vuoden talouden lisäksi toiminnalle 
tavoitteet ja ennakoidaan muutostarpeet.   
 
Talousarvion laadinta kunnissa on pitkä prosessi. Se alkaa jo edellisen vuoden tilinpäätöksen 
hyväksymisen jälkeen, jolloin kaupunginhallitus antaa lautakunnille niin sanotun 
talousarviokehyksen ja laadintaohjeet. Loppukesään mennessä lautakunnat antavat omat 
ehdotuksensa talousarviostaan. Joskus lautakunnat osuvat kaupunginhallituksen antamiin 
taloudellisiin raameihinsa ja useimmiten ylittävät sen.  
 
Syyskuussa lautakuntien esitykset vedetään yhteen. Samaan soppaan lisätään 
erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja kaikkien muiden tahojen, kuten 
pelastustoimen, ennakoidut kustannukset. Syksyn aikana myös tarkennetaan ennusteet seuraavan 
vuoden tulorahoituksen eli verojen ja valtionosuuksien määrät. Sitten alkaa työ jossa menot ja tulot 
pitää saada kohtamaan mahdollisimman hyvin tavoitteeksi asetetulla tavalla. Joskus tasapainotus 
työtä on enemmän ja joskus vähemmän. Helppoa se ei yleensä ole koskaan. Tätä vaihetta 
kutsutaan kaupunginjohtajan tasapainotetuksi esitykseksi, jonka käsittelyn kaupunginhallitus 
aloittaa marraskuussa. Prosessi tiivistyy joulukuussa kun valtuusto käsittelee ja päättää lopullisesta 
talousarviosta.  
 
Vuoden 2023 talousarvion laadinnasta voi jo tässä vaiheessa ennakoida melkoista urakkaa ja 
mullistusta. Ulvilan kaupungin talousarvion kuluista tulee lähtemään yli puolet pois sosiaali- 
terveyspalveluiden, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen kustannusten siirtyessä tulevalle 
hyvinvointialueelle. Siirtyviä kustannuksia tulee olemaan myös sivistyksessä, tukipalveluissa ja 
työllisyydenhoidossa. Omat sotkunsa ja selvittelynsä on kaupungin sote-rakennusten kanssa. 
Rahoituspuolella kunnallisverosta leikataan yli puolet ja yhteisöverosta kolmannes. 
Valtionosuusjärjestelmässä tapahtuu myös suuria muutoksia kun sote-palveluihin liittyviä tekijöitä 
siirretään hyvinvointialueelle ja mukaan on tuotu lisäksi muutoksen vaikutuksia tasaavia 
järjestelmiä. Erityisesti valtionosuusjärjestelmän muutokset eivät ole äkkiseltään helpoiten 
sisäistettäviä.  
 
Ensi vuoden talousarvion valmistelussa on tähän saakka päästy kohtuullisen helpoilla toimenpiteillä. 
Vaikkakin pahimmillaan tilanne näytti syyskuussa erityisen haastavalta. Sotkut saatiin kuitenkin 
selviteltyä ja solmut aikaistua. Työtä ovat helpottaneet myös syksyn mittaan parantuneet vero- ja 
valtionosuusennusteet.  
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Historiallista tänä syksynä on että kuntien päättäessä kunnallisveroprosentista ne päättävät siitä 
kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Myös tämä johtuu hyvinvointialueuudistuksesta. Ulvilan osalta 
voitaneen todeta, että nykyisellä veroprosentilla tultaneen jatkamaan vuoden 2023 loppuun saakka.  
      
 


