Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat sekä muut
kokouksen seuraajat,
Olemme hyväksymässä ensi vuoden talousarviota sekä taloussuunnitelmaa vuosille
2023 ja 2024. Talousarviohan on tunnetusti se paras arvaus seuraavan vuoden
taloudesta. Joskus talousarvio ennustaa hyvinkin seuraavan vuoden taloutta, mutta
joskus vuoden aikana tapahtuvia muutoksia on niin paljon, että ennuste menee
hyvinkin pieleen. Edelleen jatkuva koronapandemia rajoituksineen tuo myös omat
haasteensa.
Jämsään on ennustettu ensi vuoden kunnallisveron tuoton nousun olevan noin 0,9 %.
Ennusteen pienuus johtuu väestön määrän vähenemisestä ja työpaikkojen
vähenemästä. Jämsän väki on vähentynyt jo pitkään, samoin työpaikat. Tosin nyt on
havaittavissa pientä piristystä pienten ja keskisuurten yritysten osalta ainakin Jämsän
keskustassa, kun tyhjät liikehuoneistot ovat täyttyneet. Kaipolasta saatiin vaihteeksi
positiivisia uutisia, kun tehdasalue myytiin ja Kaipola Green Port aloittelee
toimintaansa toivottavasti jo ensi vuoden aikana. Hävittäjäpäätöstäkin odottelemme,
josko se toisi lisää työpaikkoja Halliin ja Jämsänkoskelle. Nämä lisääntyvät työpaikat
saisivat tuoda meille myös lisää vakituisia asukkaitakin. Tontteja, tyhjiä asuntoja ja
myytäviä taloja Jämsästä kyllä löytyy jokaiseen makuun.
Sosiaali- ja terveystoimelle ei ole laitettu suunnitelmavuosille mitään lukuja, koska
hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Tämän johdosta veroprosenttimme alenee samasta
ajankohdasta lähtien 12,39 prosenttiyksikköä. Näin vuoden 2023 alusta alkaen
kaupungin suurin toimiala onkin sivistystoimi. Tuleva vuosi haastaa meidät lisäksi
katsomaan sivistystoimea laajemmasta näkökulmasta, koska palvelujen painopiste
siirtyy hyvinvoinnin edistämiseen ja sen oikea-aikaisuuteen.
Jo ensi vuodelta on toivottavasti lupa odottaa paljon, kun pääkirjasto, ydinkeskustan
nuorisotilat ja neuvonta siirtyvät uusiin toimitiloihin Jämsän Foorumiin. Siitä alkaakin

isompi kaupungin omien toimintojen siirto: Jämsänkosken virastotalo on erittäin hyvä
toimistorakennus ja siis uusi kaupungintalomme. Näin kaupungin omat toiminnot
olisivat omissa tiloissa eikä vuokratuissa tiloissa.
Sivistystoimen talousarvio on huomattavasti helpommin ennustettavissa yleensäkin
kuin sosiaali- ja terveystoimen, koska lasten määrä pysyy melko vakiona vuoden ajan.
Toki varhaiskasvatuksen osalta ennustettavuus on hankalampaa johtuen lasten
vanhempien työllistymisestä tai opiskelusta ja mitä hoitopaikkaa lapselle haetaan.
Kuntalaisten

sairastavuutta

kun

ei

pysty

ennustamaan.

Kuuma

peruna

sivistystoimessa on varmasti kouluverkko. Tällä hetkellä tilanne on stabiili, mutta entä
kun koulun oppilaiden ennustettu määrä laskee alle valtuuston päättämän 30
oppilaan rajan. Tämä aika on jo nähtävillä oppilasennusteissa ja siten supistuksia olisi
odotettavissa kouluverkkoon taloussuunnitteluvuosien jälkeen. Josko Hallin uudet
työpaikat toisivat myös uusia lapsiperheitä tiettyjen koulujen oppilaaksiottoalueille.
Kaupungin investointiohjelma seuraaville vuosille on mielestämme maltillinen. Kun
liikelaitosten investoinnit lasketaan mukaan, niin investointitaso jää alle poistojen
mikä on hyvä asia. Ryhmässämme keskustelua herätti Vitikkalan kiertoliittymä.
Kaupunginhallitus päätti siirtää sen vuodelle 2023, vaikka elinvoimalautakunta esitti
sen toteutusta jo vuodelle 2022. Kun Paunuun menivät ensimmäiset koululaiset
vuoden 2012 alussa, niin jo vuonna 2011 selvitettiin Paunun ja Vitikkalan koulun
liikennejärjestelyjä. Mitään isompia muutoksia liikennejärjestelyihin ei silloin tehty.
Poliisi on suorittanut siellä säännöllisesti valvontaa ruuhka-aikoina ja nopeutta on
rajoitettu liikennemerkein sekä hidastein. Ryhmämme muistikuvan mukaan tämän
noin kymmenen vuoden aikana on sattunut yksi onnettomuus ja monta läheltäpititilannetta – tarve liittymän kehittämiselle on siis huutava! Alueen liikennejärjestelyjen
miettiminen isommassa mittakaavassa on ehkä hyvä asia eikä yksi vuosi lisää haitanne
mitään, kun kymmenen vuotta on jo mennyt Paunun koulun aloituksesta.

Johtavilla viranhaltijoilla on melkoinen työkuorma eikä yksittäiset pidemmät
virkavapaat helpota tilannetta. Tämä tilanne ei saa jatkua pitkään, jotta jaksaminen ei
lopu
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Kaupunginhallituksen pitää ottaa tiukempi ote johtavien viranhaltijoiden jatkuviin
ylitunteihin, joita heillä on liiallisen työkuorman takia.
Vuoden 2022 talousarvion laadintaa on varjostanut ennennäkemättömän suuri
epävarmuus ja epätietoisuus tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Siitä huolimatta
Jämsän kaupungin viranhaltijat ovat onnistuneet rakentamaan uskottavan ja vakaan
taloudellisen pohjan suunnitelmakaudeksi 2022 - 2024. Keskustan ja Kristillisten
valtuustoryhmä kiittää ja onnittelee viranhaltijoita tästä suorituksesta!
Keskustan ja Kristillisten valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä
taloussuunnitelman vuosille 2023 ja 2024. Kiitämme henkilöstöä hyvin tehdystä
työstä ja erityisesti vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisaa kuluneesta syksystä ja
toivotamme kaikille oikein hyvää joulunaikaa.

