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Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!
Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Vaasan kaupungin budjetti vuodelle 2008 mahdollistaa
voimakkaan palvelujen kehittämisen. Tämän on mahdollistanut hyvä yleinen taloudellinen tilanne, joka
näkyy myös kunnissa.
Myös Vaasan kaupungin talous on saatu kuntoon työllä, jossa kokoomus on ollut johdonmukaisesti
mukana.
Nousukauteen liittyy kuitenkin aina omat riskinsä, koska luullaan, että se on pysyvä olotila. Nyt, kun
budjetissa näyttäisi olevan takavuosiin verrattuna väljyyttä, olisi kuitenkin muistettava, että
kokonaistalous pitkällä tähtäimellä on pidettävä tasapainossa, ettei ajauduta takaisin kriisikuntien
joukkoon.
Budjettiesityksen yleiseksi suunnaksi voidaan todeta vaasalaisten palvelujen parantuminen etenkin
sosiaali- ja terveyspuolella sekä investoinnit paremman ja viihtyisän ympäristön puolesta. Viimeksi
mainittuun seikkaan vaikuttaa mm. ensi vuoden asuntomessut. Toivoa sopiikin, että ympäristöstä
huolehditaan jatkossa koko ajan eikä vain asuntomessuvuosina, jotka ovat Vaasassa reilun 30 vuoden
välein.
Vuoden 2008 budjettiesityksen liittyy pitkästä aikaa suuri virkapaketti, yhteensä 74 uutta pysyvää
työpaikkaa, joista sosiaali- ja terveyspuolelle on 53. Se onkin ja sen on oltava painopistealue, mutta
samalla on muistettava, että sosiaali- ja terveystoimenkaan ei voi antaa vain kasvaa niin ettei
toimintoja kehitettäisi.
Rakenteellisia muutoksia on voitava tehdä. Sellaisia ovat mm. toimeentulotukijärjestelmän uudelleen
organisointi esimerkiksi niin, että toimeentulotuki asioita käsittelevät henkilöt ovat yhdessä paikassa
eikä ripoteltuna ympäri kaupunkia kuten nyt.
Myös terveyskeskusten lukumäärää pitää uskaltaa tarkastella kriittisesti, sillä keskittämisellä
suurempiin muutamiin yksiköihin parannetaan palvelua. Silloin toimii mm. varahenkilöjärjestelmä eikä
toiminta ole niin haavoittuvaa kuin nykyisin.
On myös syytä muistaa, että alueellisilla terveysasemilla ei oteta esim. röntgen- tai verikokeita.
Henkilö, joka tarvitsee näitä palveluja, joutuu nykytilanteessa joka tauksessa siirtymään toiseen
paikkaan, mistä saa kyseiset palvelut. Miksi siis emme keskittäisi terveysasemia nykyistä enemmän ja
lopettaisi ihmisten juoksuttamista?
Terveyspuolella vaasalaisia vaivannut lääkäripula on saatu hallintaan ainakin toistaiseksi.
Hammaslääkäri puolella helpotusta tuo ensivuonna aloittava Turun yliopiston harjoittelupiste.
Sosiaalipuolella otetaan käyttöön uutena palveluna sosiaalihuoltolain
kuljetuspalvelu, joka tuo joillekin vaasalaisille vanhuksille helpotusta arkeen.

mukainen

vanhusten

Ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että valtuusto tulee vielä virkamääriä muutamalla lisäämään.
Taitaa olla ensimmäinen kerta kun poliittiset ryhmät ovat lähes yhtämieltä ehdotuksista.
Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo kuitenkin malttia ehdotuksiin.
Kuitenkin Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kouluterveydenhoitoon panostetaan
lisää, koska sitä kautta päästään jo alkuvaiheessa kiinni oppilaiden oireiluun ja heitä voidaan ohjata
oikeaan jatkohoitoon. Kouluterveydenhoitoon panostamisen tarpeellisuus tuli esille viimeaikaisista
ikävistä tapahtumista sekä hiljakkoin julkaistusta, Stakesin tekemästä Vaasan kouluterveyskyselystä.
Vaasassa myös investointipaineet ovat kovat. Nettoinvestointien määrä ylittää koko
suunnittelukaudella paitsi poistojen määrän, myös vuosikatteen määrän ja aiheuttaa siten painetta
lisävelkaantumiseen.
Viisaaseen talouden hoitoon kuuluisi, että korkeasuhdanteen aikana lyhennetään lainoja, jotta
huonoina aikoina olisi sitten varaa turvautua lisäluottoihin. Näin onneksi valtiontaloudessa tehdään,
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mutta kuntiin eikä myöskään Vaasaan asti tämä ei ulotu. Vaasan velkamäärä ei ole vielä kuntien
keskiarvoihin verrattuna hälyttävä, mutta velan kasvaminen on vaarana.
Kokoomuksen mielestä sellaiset investoinnit, jotka eivät lisää käyttökuluja, ovat lainallakin
toteutettuina paremmin hyväksyttävissä. Käyttömenoja synnyttävät peruspalveluinvestoinnit (esim.
päiväkodit) on ehdottomasti voitava tehdä tulorahoituksen puitteissa.
Koko suunnittelukausi näyttäisi ennusteen mukaan pysyvän juuri ja juuri tasapainossa. Ennuste
perustuu siihen, että toimintakulut kasvaisivat tulevina vuosina vain n. 4 % ja verotulojen kasvu olisi
5,5 - 6%:n tasolla. Tähän mennessä kulut ovat aina kasvaneet enemmän. Alkaako muutos toiseen
suuntaan nyt?
Kuntarakennekehitys Vaasan seudulla on huolestuttavaa. Vaasa on jäämässä kehityksessä
auttamattomasti jälkeen. Tehtyjen päätösten seurauksena Vaasan ohi asukasluvulla mitattuna
menevät nyt Kouvola ja Hämeenlinna. Seinäjoki nousee 54700 asukkaan kaupungiksi ja Salossa on
54200 asukasta.
Jos Seinäjoki on pian meitä suurempi, kun aluehallinnon uudistusta on jo alettu suunnitella, on
varmaa, että paine keskittää aluehallintoyksiköt alueen suurimpaan kaupunkiin on kovat.
Kun me nyt jäämme tästä ensimmäisestä kuntaliitos aallosta auttamatta sivuun, on huolehdittava, että
olemme mukana viimeistään siinä toisessa aallossa, mikä on tulossa vv. 2010-2011. Toivotaan, että
tässä käy kuten jääkiekossa, että toinen aalto tekee maalit.
Aluehallintomallin toimivuus on nyt pystyttävä osoittamaan Laihian ja Vähänkyrön kanssa tehtävällä
terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksella.
Meillä on myös oman kaupungin toiminnoissa kehitettävää runsaasti ensi vuodelle. Tilaajatuottajamalli pitää ottaa vihdoin tehokkaasti käyttöön teknisellä puolella. Samoin Tilaaja-tuottajamallin
soveltuvuutta tulee tutkia muilla sektoreilla ja ottaa käyttöön myös. Hallintokuntien tiloja on
kunnostettava niin, että voidaan ottaa uusia työtapoja käyttöön. yms.
Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä myös kulttuurihallinnon uudistusta on vietävä vauhdilla
eteenpäin niin, että tehdään todellinen uudistus eikä sorruta vain näpertelyyn.
Myöskään omakotitalotontteja emme ole kyenneet tarjoamaan halukkaille rakentajille riittävästi. Tässä
prosessissa meillä on paljon parannettavaa. Ei ole naapurikuntien vika, että me emme pysty
tarjoamaan tontteja niin paljon kuin pitäisi.
Kaupungissa on menossa prosessien kirjaaminen ja kehittäminen. Tämän työn täytyy johtaa todellisiin
muutoksiin rakenteissa sekä toiminnassa, muutoin työ on turhaa. Tämän työn täytyy näkyä
mahdollisimman pian mm. tonttien tarjonnan paranemisena sekä yleensäkin parempana,
edullisempana ja tehokkaampana palveluna vaasalaisille.
Vuonna 2008 on myös parannettava poliittista päätöksentekoprosessia. Ei voi olla niin, että siskot ja
veljet ovat kaupunginhallituksessa tai lautakunnissa yhtä mieltä ja sitten valtuustossa toista, tässä
kannattaa jokaisen katsoa peiliin.

Kiitos!
Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Seppo Rapo

