Ryhmäpuheenvuoro talousarvio 2019
Rouva puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltiat ja kokouksen seuraajat.
101-vuotiaan maailman onnellisimman maan Suomen maakuntakeskus Mikkeli pitää
käsisissään menestyksen avaimia. Puhdasluonto, Saimaa, turvallisuus ja sijainti sekä
mukavat ahkerat asukkaat antavat meille mahdollisuuden menestyä myös
tulevaisuudessa. Asukasluku on kuitenkin kääntynyt laskuun koko Etelä-Savossa
kuten suurimmassa osassa maakuntia ja tämä aiheuttaa ongelmia alueen kuntien ja
kaupunkien talouden hoidolle. Mikkelikään ei viime vuosina ole ollut immuuni tälle
muutokselle. Kaupunkirakenneselvitys on ollut ensimmäinen askel sopeutumisessa
tähän tilanteeseen, mutta nyt näyttää, että toimenpiteiden vaikutukset tulevat
kuitenkin liian myöhään ja nopeammille toimepiteille on selvästi tarve. On paljon
mukavampaa rakentaa uutta ja laajentaa toimintaa, kuin tehdä vaikeita päätöksiä
palveluiden sopeuttamisesta alenevaan väestöennusteeseen. Nämä päätökset on
meidän päättäjinä kuitenkin tehtävä.
Kokoomuksen valtuustoryhmä toteaa erittäin huolestuneena, että Mikkelin kaupungin
2018 tilinpäätös, näyttää viimeisten ennusteiden mukaan noin 10-12 miljoonaa euroa
alijäämäiseltä. Alijäämän taustalla ovat viimeisimmän ennusteen mukaan, jopa 2,5
miljoonaa euroa pienemmät verotulot, Essoten alijäämä, josta mikkelin osuus on jopa
4 miljoonaa euroa ja Otavan Opiston 2,7 miljoonan euron valtionosuuden jäädytys.
Tämä alijäämä syö Mikkelin aiempien vuosien taseen ylijäämää, joten Mikkeli tulee
jäämään taseeltaan selvästi alijäämäiseksi. Kuntalain mukaan Mikkelin tulee kattaa
taseeseen kertynyt alijäämä vuoden 2023 loppuun mennessä. Taloussuunitelmassa
tulee päättää tulevaisuudessa yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla alijäämä mainittuna
ajanjaksona katetaan. Talouden sopeuttamisen tarve on noin 15 miljoonaa euroa.
Talousarvio vuodelle 2019 on laadittu veroprosentilla 20,5% tasapainoiseksi, mutta
sisältää merkittäviä riskejä muun muassa verokertymän ja Essoten kulujen osalta.
Arviomme mukaan riski ollen noin 10 miljoonaa euroa. Kokoomuksen
valtuustoryhmän suurena huolena on se, että näihin riskeihin ei olla talousarviossa
varauduttu ja välttämättömät toimenpiteet lykätään hamaan tulevaisuuteen tilanteessa
jossa tase on alijäämäinen.
Lisäksi Kaupunkirakenneselvityksessä sovitut investoinnit, jätevedenpuhdistamo- ja
liikuntainvestoinnit nostavat investitason ja velkamäärän lähivuosiksi
poikkeuksellisen korkealle tasolle. Jotta näistä investoinneista selvitään ja
velkamäärää pystytään tulevaisuudessa myös lyhentämään, edellyttää Kokoomuksen
valtuustoryhmä vuosikatteen nostamista 30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020
alkaen.

Käyttötalous on meidän suurin haastemme. Aleneva väestömäärä aiheuttaa
merkittävän vaikutuksen verotuloihimme. 250 asukkaan vähentyminen vastaan
miljoonaa euroa verotuloja. Veroprosentin korottaminen yhdellä on vastannut
aiemmin noin kymmentä miljoonaa, mutta tämä vaikutus tulee pienenemään
asukasmäärän vähentyessä. Veronkorotukset eivät ratkaise ongelmiamme.
Käyttötalous ei tule oikenemaan ilman merkittävää kriittistä palvelurakenteen
tarkastelua. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä tavoitellaan 9,3 miljoonan
euron sopeutusta, näistä on pidettävä kiinni ja niiden toteutumista on seurattava
tarkasti. Lisäksi nyt käynnistettävän Palveluselvityksen tulisi päästä vähintään 5
miljoonan euron säästöihin vuosien 2019 ja 2020.
Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, että vasta näiden säästöjen toteutumisen
jälkeen voidaan veroprosentin korottamista käyttää vuosikatteen 30 miljoonan euron
tason saavuttamiseksi.
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