Lähes 10 miljoonan euron jättipotti kuittaamatta Vaasan ympäristökunnissa!
Kunta – ja palvelurakenneuudistus ei ole edennyt Vaasan työssäkäyntialueella. Tämän hetken tiedon
mukaan v. 2009 alussa toteutuu vain terveyspalvelujen ja joidenkin sosiaalipalveluiden yhteistyö
Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön kanssa isäntäkuntamallina.
Laajemmalla yhteistyöllä saataisiin paljon enemmän aikaan ja mikäli alueella tapahtuisi kuntaliitoksia
siten, että Vaasa ympäristökuntineen olisi yhtä suurta kuntaa, antaisi valtio tästä ns. porkkanarahaa,
jonka suuruus olisi tässä tapauksessa 9,72 milj. euroa. Tällä euromäärällä laitettaisiin Vaasan
ympäristökunnissa monta asia kuntoon.
On jo selvää, että Mustasaari ei halua liittyä Vaasaan. Vaasan mahdollisia kumppaneita ovat näin
ollen Laihia, Maalahti ja Vähäkyrö. Toivottavasti näille kelpaa lähes 10 miljoonan jättipotti, sillä
periaatteena on yleensä ollut, että porkkanaraha käytetään liittyvien kuntien hyödyksi.
Kun verrataan 9,72 milj. euron porkkanarahaa verotuloihin ja kuntien velkoihin, käy valtion tarjouksen
suuruusluokka hyvin ilmi. Verotulot Laihialla v. 2006 olivat 18,6 milj. euroa, Maalahden verotulot 11,7
milj. euroa ja Vähänkyrön 11,1 milj. euroa. Kuntien velat asukasta kohti olivat v. 2006: Laihia 857
euroa/ asukas, Maalahti 1911 euroa/ asukas ja Vähäkyrö 857 euroa/ asukas. Porkkanaraha tekisi noin
545 euroa kuntalaista kohti näissä kolmessa kunnassa.
Mitä tuolla porkkanarahalla voisi sitten tehdä? Voitaisiin esimerkiksi rakentaa uusi tie Sundomin
länsipuolitse, jolloin yhteys Maalahden ja Vaasan välillä paranisi ja lyhenisi. Vähänkyrön kouluremontit
voitaisiin hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Laihialla voitaisiin hoitaa urheilutiloista aiheutunut velka pois.
Väestön ikääntymisen takia alueellamme on sosiaali- ja terveystoimessa paljon rahanreikiä, joita
porkkanarahoilla voisi paikata. Muutakin käyttöä rahalla tietysti voisi olla.
On varmaa, että mikäli kuntaliitoksia ei tapahdu, kuntien palvelurakenteet heikentyvät ennen pitkää ja
seurauksista kärsivät ennen kaikkea kuntien asukkaat. Terveyspalvelujen toteuttaminen Vaasan
kanssa ei pelasta naapurikuntien taloutta, mutta turvaa palvelut, jos niiden ostamiseen Vaasalta on
varaa.
Jos 9,72 miljoonan euron potti jää saamatta Vaasan ympäristökuntien alueella, rahan kuittaa joku
toinen talousalue. Valtion tarjous ei ole pitkään voimassa.
Kuntaliitosten ensisijainen tarkoitus on turvata kuntalaisten palvelut. Toivottavasti Vaasan
työssäkäyntialueella kuntien asukkaat ja päättäjät miettivät tarkkaan ennen kuin jättävät valtion
porkkanarahan käyttämättä.
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