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Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut.
Käsissämme on nyt tilinpäätös sekä arviointikertomus vuodelta 2009.
Siteeratakseni vanhaa sanontaa: Menneisyys on tärkeää, mutta tulevaisuus on vielä tärkeämpää!
Kuitenkin tässä asian kohdassa meidän täytynee keskittyä menneisyyden arviointiin ainakin
pääosin.
___
Tilinpäätöksen ensimmäisen sivun ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että Kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen valmistelu oli vuoden 2009 tärkein hanke. Tähän työhön panostettiin
valtavasti Vaasan kaupungin organisaatiossa, mutta valitettavasti tulokset ovat vain jääneet kovin
laihoiksi, jos ei jopa olemattomiksi. Eniten kait asiasta hyötyi kaupungin painatuskeskus!
Ainut konkreettinen asia kuntaliitosten saralla on Vaasan ja Vähäkyrön kuntaliitosneuvottelujen
alkaminen, jolle ei nykyisen lain mukaan pitäisi olla esteitä, mutta poliittisella taholla näyttää
tämäkin liitosneuvottelu hieman tökkivän. Toivottavasti uusi kuntaministeri saa asiaan vauhtia!
Kuntaliitosasioiden huono tila ei kuitenkaan ainakaan pääosin johdu vaasalaisista.
Kokoomuksen valtuustoryhmä on edelleen työssäkäyntialueen kokoisen kunnan kannalla ja haluaa
edistää Vaasan ja Vähäkyrön kuten muitakin mahdollisia tulevaisuuden kuntaliitosneuvotteluja
kaikilla mahdollisilla keinoilla.
__
Kun tarkastellaan kaupungin saavuttamaa tulosta, on se hyvä olosuhteet huomioiden. Vuosi 2009
alkoi suuren epävarmuuden merkeissä. Merkittävä osa valtuuston perustamista viroista pantiin heti
alkuvuodesta jäihin, koska epävarmuus taloudellisessa kehityksessä oli suuri. Kokoomuksen
valtuustoryhmän mukaan tämä oli oikea ratkaisu.
Valtuutetun on kuunneltava herkällä korvalla kuntalaisten keskustelua palveluista. Yleisesti ottaen
vaasalaiset eivät ole palvelujaan haukkuneet, päin vastoin kentältä on annettu myös kehuja.
Mutta on täysin selvää, että palveluja voidaan ja myös pitää kehittää Vaasassa.
___
Vaasan kaupungin talouden ylijäämä on tällä hetkellä 22 milj. €uroa joka luo hyvän puskurin
tulevaisuudelle. Vuoden 2009 budjetti oli jo syntyessään -3,1 milj. € alijäämäinen, mutta lopuksi
Vaasan kaupunki teki positiivisen tuloksen. Tulos oli n 5,7 milj. Hyvä, että meni näin päin.
Valtuusto teki loppuvuodesta 2009 päätöksen korottaa veroäyriä. Muistan kun
kaupunginhallituksen kuuluisan Helsingin budjettimatkan aikoihin tulos muuttui tuloksen
negatiivisella puolella millin viikossa tai jopa päivässä ja sen seurauksena valtuusto päätti
paniikissa nostaa veroäyriä. Kokoomuksen valtuustoryhmä vastusti tuolloin veroäyrin nostoa.
Jälkikäteen voimme nähdä, että veroäyrin nostaminen oli tarpeeton toimenpide, vailla perusteita.
Olisimme voineet aivan hyvin hyödyntää olemassa olevaa puskuria sekä toteuttaa kunnolla niitä
toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan toiminnan todellisia säästöjä.
Kokoomuksella on se kuva, että veronkorotus puhalsi terän pois tästä toiminnasta.
___
Arviointikertomuksen tonttiasioista totean, että emme ole Kokoomuksessa tällä hetkellä
huolestuneita omakotitalotonteista. Sen sijaan olemme huolestuneita yritystonttien saatavuudesta.
Niitäkin pitää olla pieniä ja suuria sekä eri puolilla kaupunkia ja koko ajan saatavilla.
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En voi olla tässä yhteydessä korostamatta kaavoittajan ja kadunrakentajan kiinteää yhteistyötä,
joka ei ole paras mahdollinen. Tämän olen huomannut TELA:n pj:na toimiessani. Toivottavasti
tulevaisuus tuo tähän asiaan parannusta ja mielellään niin, että kaavoittaja ja katutoimi ovat saman
katon alla ja vielä johtajankin työhuone on samassa talossa joukkojen keskellä. Vaasalaisia
johdetaan linjasta ei valkoisesta talosta Vaasanpuistikolla.
___
Kaupungin velka on asukasta kohti 1394 €, mikä pärjää valtakunnallisessa vertailussa, mutta kun
huomioidaan kaupunki konsernin lainakanta muuttuukin tilanne ja velka kasvaa ja sitä tulee lisää
4479 €/ asukas!
Tulevan vuoden budjetti luodaan käyttötalouden 3 % nettomenon kasvulle, kun vuonna 2009 se oli
8 %. Vastaavasti se oli muissa kunnissa keskimäärin 5,6 %. Tilinpäätöksessä on tälle asialle
annettu selvitys.
3 prosenttiyksikön kasvu luo kovat haasteet organisaatiolle. Kun otetaan vielä huomioon se, että
lama ei suinkaan ole vielä ohi, vaan elämme tilanteessa, jossa kehitys voi olla vielä hyvinkin
arvaamatonta, on edettävä varovaisesti ja panostettava sinne, mistä saamme rahamme takaisin ja
tietenkin on myös panostettava kuntalaisen lakisääteisiin peruspalveluihin ja niiden tehostamiseen.
___
Arviointikertomuksessa todetaan myös taas kerran ns. klinikkavalmiit potilaat. Täytyy kyllä
ihmetellä kuinka voi olla niin, että tästä asiasta joudutaan puhumaan vuodesta toiseen eikä sitä
saada kuntoon tai sille tasolle, jossa asialla ei enää merkitystä.
Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta antaa tähtiä eri kohteiden toteutumiselle, keskimäärin
tähtiä tuli 2,75. Maksimi tähtimäärä on 5, joten tavoitteita riittää jatkossakin. Kaikki kohdat jotka
ovat saaneet kolme tai sen alle tähtiä on otettava erikoistarkkailuun ja laadittava niille korjaavat
toimenpiteet.
___
Lopuksi haluan kiittää Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kaikkia osallisia hyvästä
tilinpäätöksestä sekä hyvästä arviointikertomuksesta.
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