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Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelma
Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tiedotusvälineiden edustajat sekä paikalle
saapunut lehteriyleisö
Talousarviokirjan perusteella voidaan todeta, että edellisen valtuustokauden aikana tehdyt
talouden tervehdyttämistoimet ovat saaneet Savonlinnan talouden kääntymään terveemmälle
uralla. Tämähän oli jo nähtävissä kesäkuussa, jolloin hyväksytty tilinpäätös osoitti tuntuvaa, yli
kuuteen miljoonaan euroon noussutta ylijäämää.
Terveen kuntatalouden tunnistaa siitä, että sen tuloslaskelmassa vuosikate riittää kattamaan
järkevillä poistotasoilla tehdyn poistosuunnitelman mukaiset poistot eli käyttötalouden kulumisen.
Talousarvion 9,8 miljoonan euron vuosikate riittää tähän nippanappa. Käyttötalouden osalta
voidaan siis sanoa, että kuntalain edellyttämä tasapaino menojen ja tulojen osalta on saatu
talousarvioprosessissa punnerrettua kasaan. Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaikkia niitä, jotka
tähän punnerrustyöhön ovat osallistuneet.
Keskustan valtuustoryhmä kannattaa kokonaisveroasteen harkittua alentamista. Erityisen
perusteltua on se, että tämä alennus kohdistuu sekä kiinteän omaisuuden verotukseen että
ansiotulojen verotukseen. Savonlinnalaisille ansio- tai eläketuloja saavalle kaupungin veroaste on
ollut kohtuuttoman korkea ja tässä talousarviossa on otettu askel oikeaan suuntaan. Myös
asumisen kustannuksia on saatu tällä veroratkaisulla alenevaan suuntaan ja tätä suuntausta
korostaa myös se, että pidättäydymme taksojen korotuksilta.
Talousarvioprosessi ensi vuotta varten oli myös tärkeä ja suuntaa-antava myös sen vuoksi, että
ensimmäisen kerran pääsimme täsmentämään hyvässä yhteistyössä laadittua kaupunkistrategiaa.
Keskustan valtuustoryhmän mielestä, strategiaan hyväksyttyjä kriittisiä menestystekijöitä
täsmentävät tavoitteet varainhoitovuodelle 2018 ovat hyvinkin strategian mukaisia. Ne antavat
ihan oikeita työkaluja hallintokunnille ja tulosyksiköille suunnata omaa toimintaansa.
Tämän lievästi ylijäämäisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee muistaa, että kaupungin
haasteet eivät ole mihinkään poistuneet. Työttömyysaste on useita prosenttiyksikköjä koko maan
vastaavaa korkeampi. Väestön määrä vähenee tasaisesti ja maassa harjoitettu
korkeakoulupolitiikka tuo siihen vielä aivan turhan kertaluontoisen haasteen OKL:n toimintojen
siirtyessä Joensuuhun syksystä 2018 alkaen Tämä tarkoittaa vääjäämättä jatkossakin
sopeuttamistoimien tekoa. Tähän meidän tulee kyetä ja arvaan, että edessä on laajoja
arvoviritteisiä keskusteluja, kun esim. teemme päätöksiä esim. varhaiskasvatus- ja
kouluverkkotyöryhmän linjauksista.
Edelleen talousarvion tuloslaskelman soittama vuosikate tulee talousarviokirjan
rahoituslaskelmassa kattaa investointien nettomenot. Vaikka rahoitussuunnitelmaan kirjatut
käyttöomaisuuden kahden miljoonan euron myyntitulot toteutuisivat, vuosikate ei riitä kattamaan
investointeja. Tätä epätasapainoa sitten paikataan kuntalain kirjaimen ja hengen mukaan
taloussuunnitelmavuosien aikana, joissa investointitahti on siis maltillisempi. Yksi painopistealue
vuoden 2018 taloudenpidossa on oltava näiden myyntitulojen toteutuminen, muutoinhan
investointitahtimme on kestämättömällä tasolla. Samaan hengenvetoon on todettava, että suuri

osa investointitarpeista on aivan välttämättömiä. Esim. pelkästään lakkaavan normaalikoulun
oppilaiden koulupaikkajärjestely, Kerimäen terveyskeskuksen muutostyöt ja Pihlajaniemen koulun
saneeraus aiheuttavat yhteensä 5,1 miljoonan euron määrärahatarpeet.
Näiden suurten investointien ohella talousarviossa puretaan lukuisia, suhteellisen pieniä
investointitoiveita, joilla on kuitenkin suuri merkitys kaupunkilaisten arjessa. Tällä halutaan antaa
viesti siitä, että kaupunkilaisten vapaa-aikaan, liikuntaa, turvalliseen liikkumiseen ja yhteisölliseen
kanssakäymiseen halutaan panostaa. Näitä kertyneitä investointitarpeita rahoitetaan tässä
talousarviokirjassa poliittisen ohjauksen kautta purkamalla mm. osa Itäkeskushankkeen ja
kirkkolahtihankkeen investointivarauksista. Tämä osaltaan mahdollistaa Olavinkadun
saneerauksen jatkumisen. Nämä päätökset ovat juuri sellaisia arvovalintoja, joita
itsehallinnollisessa yhteiskunnassa, kuten nykymallinen kunta on, tuleekin tehdä.
Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Keskustan valtuustoryhmä esittää vuoden 2018 talousarvio ja
vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelma hyväksymistä. Varaamme tarkemmassa käsittelyssä xx
määrärahamuutostoivetta. Talousarvion loppusummaan tämä ei tule muuttamaan vaan meillä on
esittää kate näille muutoksille.

