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Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut
Yleistä
Käsissämme on tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan raportti vuodelta 2011. Käsittelen joitakin
asioita tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksesta myönteisesti, mutta joitain myös kriittisesti.
Kumpikin asiakirja on katsaus menneestä, mutta kummastakin voimme oppia tulevasuutta varten.
Talous
Kaupunki teki hyvän tuloksen, negatiivinen budjetti kääntyi positiiviseksi ja kaupunki kasvatti
kumulatiivisen ylijäämän noin 30 miljoonaan €uroon. Vuoden 2010 tulos oli yli 7milj. euroa.
On kuitenkin muistettava, että veroäyriä nostettiin vuodelle 2010. Arvoisat valtuutetut muistavat
varmasti hyvin, että Kokoomus vastusti aikoinaan veroäyrin korotusta. Nyt voimme sanoa, että
Kokoomus oli oikeassa. Voimme todeta nyt, että kuntalaisilta kerättiin turhaan n. 4,8 milj euroa,
ilman korotustakin tulos olisi ollut mukavasti positiivinen.
Maailman laajuisen laman pyyhkiessä myös Vaasaa käynnistettiin keskustelut talouden
tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamiskeskustelut olivat mielestäni hyviä ja niillä haettiin
paljon hyviä ideoita, mutta kaikki keskustelu loppui veroäyrin korotukseen. Näin ei pitäisi käydä.
Investoinnit
Vaasa on investoinut voimakkaasti vuoden 2010 aikana. Olemme rakentaneet katuja uusille ja
vanhoille asuinalueille, kouluja on peruskorjattu ja lapset ovat saaneet tai saamassa uusia
päivähoitopaikkoja. Voimme todeta, että vaasalaiset ovat saaneet vero€uroilleen vastinetta.
Investointien suuri määrä on ollut hyväksi Vaasalle myös sen takia, että olemme luoneet
investoimalla työtä alueelle, joka on Vaasaa suurempi eli työssäkäyntialueelle.
Palvelut
Palvelut ovat olleet hyvällä tasolla ja kehittyneet vuoden 2010 aikana. Kun kuuntelee kentän
antamaa palautetta, on se useammin kiitosta kuin negatiivista palautetta. Palvelujen mitoittaminen
sellaiseksi, että kenenkään ei koskaan esim. tarvitse jonottaa lääkärille on mahdotonta.
Jonkinlaiset vasteajat meidän on aina hyväksyttävä, mutta toki ne on oltava kohtuulliset. On
viimekädessä poliittinen päätös määritellä vasteajat.
Velkaantuminen
Tilinpäätöksestä ja tarkastuskertomuksesta voidaan todeta lainakannan kasvaneen viime vuosina.
Asiakirjoissa todetaan lainakannan olevan hyvä verrokkiryhmiin verrattaessa. On syytä huomata se
seikka, että lainakanta on kasvanut viime vuodet lähes 45 asteen kulmakertoimella ja se ei ole
hyvä, On syytä varoa, että emme joudu Portugalin tielle. Velka per kuntalainen tuplaantuu tai
melkein triplaantuu kun otetaan mukaan kaupungin ”tyttäret”. On myös hyvä muistaa se tosiasia,
että itse me maksamme lainamme, eivät vertailuryhmän kunnat.
Kuntauudistus
Kokoomuksen valtuustoryhmä on ollut tukemassa työssäkäyntialueen kokoisen kunnan
syntymistä. Valitettavasti Vaasan naapurikunnat eivät ole Vaasan soidinmenoihin kuntaliitoksen
osalta Vähääkyröä lukuun ottamatta vastanneet, neuvottelut Vähänkyrön kanssa ovat päättyneet ja
valtuustot käsittelevät kuntaliitosta juhannuksen jälkeen. Uusi hallitusohjelma tuonee
kuntaliitosasioihin jatkossa uutta puhtia.
Arviointikertomus
Arviointikertomuksen puheenjohtajan katsauksessa todetaan mm: ”Sisäisen valvonnan tila saavutti
päätepisteensä, kun valvonta oli pettänyt totaalisesti muutamilla toiminta-aloilla.”
Olen
henkilökohtaisesi sitä mieltä, että ilmaisu on hiukan raju, jopa pahoin yliampuva. Sana totaalinen
on synonyymi sanalle täydellinen ja jos ilmaisu suomennetaan se tarkoittaa sitä että jollain
toiminta-alueella meillä valvonta petti täysin. Näin ei suinkaan ole tapahtunut. Olen
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henkilökohtaisesti sitä mieltä että joillakin on mopo pahasi keulinut taloussotkujen setvimisessä ja
uutisoinnissa. En halua kuitenkaan kiistää sitä tosiasiaa, etteikö jotain olisi tapahtunut eikä kaikki
ole mennyt oikein, mutta tapahtunutta on selvitetty ja selvitellään edelleen eri tahoilla, joten ei siitä
tässä enempää.
Tarkastuskertomusta ym. asiakirjoja lukiessaan ei voi välttyä siltä mielikuvalta, että joka paikassa
puhutaan valvonnasta ja sen puutteesta ja sen kehittämisestä tai lisäämisestä. Tosiasia on
kuitenkin, että jos asiat halutaan laittaa kuntoon, ei se tapahdu valvontaa lisäämällä.
Insinöörinä voin sanoa sen, että toiminnan laatua ei laiteta kuntoon sillä, että tarkastamista ja
valvontaa lisätään, vaan laatu pitää takoa valmiiksi työssä, oikeilla työmenetelmillä ja oikeilla
työkaluilla sekä niitä täydentävällä johtamisella. Vaasan Kaupungilla tämä tarkoittaa ohjeiden ja
järjestelmien kuntoon laittamista sekä osaavaa johtamista ja esimiestyötä niin virkamiehiltä kuin
meiltä poliitikoilta. Siinä taustalla toimii sitten valvonta.
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista toteutui n. 51%,
valtuustoon nähden sitovista tavoitteista jäi toteutumatta 24% ja tavoitteiden toteutumista ei voida
arvioida n 25% kohdalla.
Jos Vaasan kaupungin taloudellinen tulos oli hyvä, niin valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden
toteutumisen tulos ei ole sitä ollut, sillä tämä tarkoittaa sitä, että joka toinen tavoite jäi toteutumatta.
Tavoitteet laaditaan sillä tarkoituksella, että ne kaikki toteutuvat, siis 100 %:sti. Tavoitteiden
saavuttamisessa tarvitaan sitä kuuluisaa hyvää johtamista. Hyväksi johtajaksi tullaan kokemuksen,
koulutuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta. Olemmeko me valtuutetut ja johtavat
virkamiehet päteviä johtajia, jos hyväksymme sen, että tavoitteista toteutuu vain noin puolet?
Lopuksi
Vaasan kaupunki on kyennyt kasvattamaan kumulatiivisen ylijäämän n. 30 milj. €uroon aikana
jolloin moni kunta voi taloudellisesti huonosti.
Meidän on hyvä jatkaa tässä taloudellisessa tilanteessa eteenpäin kohti vieläkin parempaa
Vaasaa!
Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat
edesauttaneet hyvän tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen syntymiseen.

Kiitos!
Seppo Rapo

