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Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltiat ja kokouksen seuraajat.
Valtuutetuille talousarvio on esitetty valtuustoseminaarissa 18.11 Teamsin välityksellä.
Tuolloin kaikilla meillä valtuutetuilla on ollut mahdollisuus saada yhtäaikainen tieto
tulevasta talousarviosta ja tällöin jokainen on saanut siitä tiedon, sekä mahdollisuuden
vaikuttaa siihen tarvittaessa oman ryhmänsä kautta. Kaupunginhallitus käsitteli sitä 22.11
kokouksessaan lähes 6,5 tunnin ajan. Hioen yksityiskohtia ja välillä äänestäen.
Talousarvio on paras arvaus seuraavan vuoden taloudesta. Tämän hetkisten tietojen
mukaan voimme painottaa todellakin tuota sanaa arvaus, sillä talousarvioissa on
valtionosuuksien kohdalla mielestämme suuri kysymysmerkki ja huoli sen toteutumisesta
sellaisenaan. Jämsän kaupunki on saanut valtionosuuksia aiemmin n. 47 miljoonaa euroa,
nyt ensivuodelle valtionosuudet putoavat alustavien laskelmien mukaan 2,9 milj. euroon.
Valmisteilla olevat hyvinvointialueiden muodostaminen ovat vähentäneet meidänkin
valtionosuuksia. Näin kuuluukin tapahtua mm soten ja pelastustoiminnan siirtyessä
hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Verrokkikuntiin katsottuna, kuitenkin meidän
valtionosuudet vähenevät huomattavasti enemmän. Siksi mietityttää, onko tuo luku
varmasti oikein.
Tässä vaiheessa emme tiedä vielä, kuinka paljon maailman laajuinen koronapandemia
tulee vaikuttamaan talouteemme, tälläkin hetkellä uimme todella syvissä vesissä täällä
Jämsässäkin pandemian suhteen.
Todennäköistä on, että joudumme palaamaan useasti ensivuoden aikana talousarvioon
lisätalousarvioiden merkeissä. Tulemme tekemään alijäämäisen talousarvioin vuodelle
2022, mutta kaupungin aikaisempina vuosina kerryttämä ylijäämän turvin tulemme
selviämään suunnittelukautena juuri nenä pinnalla pysyen.

SDP:n valtuustoryhmä ovat hyväksymässä sellaisenaan talousarvioin vuodelle
2022.
Muutaman asian haluan kuitenkin nostaa esille.
Konsernikeskustelut on käytävä yhtiöiden kanssa. Talousarviossakin lukee, suora lainaus:
aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu vuoropuhelu tytäryhteisön kanssa eli
molemminpuolinen myötävaikuttaminen, tätä myötävaikuttamista tapahtuu myös
epämuodollisin keinoin erityisesti kunnan kokonaan omistamissa yhtiöissä. Eri
yhtiöiden kanssa käydään vähintään kerran vuodessa keskustelut yhtiön toiminnan
strategisesta suunnasta, asioita valmistellaan avoimesti yhdessä konsernijohdon
kanssa tarvittaessa. Lainaus päättyy. Tähän asiaan on erityisesti kiinnitettävä huomiota
tulevina vuosina.

Alunperin talousarvioin mukaan, olisimme ottaneet Jämsän Aluelämmön vapaasta omasta
pääomasta osinkotuottoja 1 milj. euron verran. Olemme nyt tekemässä päätöstä jossa,
tavoitteena on 8% tuotto yhtiön tasearvosta. Tämä tarkoittaa n. 800 000 euroa/vuosi.
Muutaman vuoden ajan olemme käyttäneet Aluelämpöä korjaamaan kaupungin taloutta
”kauniinmaksi”, muistammehan sitä tehdessä, että kaupunki on kuitenkin suurin asiakas
ko. yhtiössä. Mikäli yhtiö joutuu nostamaan hintoja niin suurimpana käyttäjänä kaupunkia
”kirpaisee” enemmän nuo hinnan nousut.
Ryhmänä emme ole olleet yksimielisiä siitä, että Vitikkalan kiertoliittymän rakentaminen
siirrettiin vuodelle 2023. Itse näen sen kuitenkin hyvänä ratkaisuna ja toivon, että
Sairaalantie ja Vitikkalan alueen liikennejärjestelyjä mietitään kokonaisuutena.
Mikäli Vitikkalaan rakennetaan ympyrä, tulee se olemaan esimerkiksi minun työmatkallani
kuudes liikenneympyrä, kun valtateiden risteyksen kautta kuljen sairaalalle. Kehottaisin
myös miettimään sitä, miten nämä liikenneympyrät vaikuttavat mm. hälytysajoneuvojen
kulkuun esim. miltä tuntuu potilaasta, joka makaa ambulanssin paareilla.
Vehkaojantien kunnostaminen on tärkeää alueelle tulevien sekä saatujen yritysten vuoksi.
Muistakaamme myös, että entisen varuskunnan läheisyydessä asuu perheitä. Tästä
syystä on perusteltua ollut siirtää kunnostaminen vuodelle 2022
Hienoa on myös, että olemme saamassa Jämsään koirapuiston ensivuoden aikana.
Hyvä asia on, että koronan myötä ihmisten ulkoilu- ja retkeilyharrastukset ovat
lisääntyneet. Nyt ensivuodelle on varattu rahaa olemassa olevien liikuntareittien
perusparannukseen sekä varauduttu ulkoilureittisuunnitelman vaiheen 1- mukaiseen
rakentamiseen. Näitä reittejä tarvitsemme, jotta voimme edistää asukkaidemme terveyttä
ja hyvinvointia. Hoidamme samalla tehtävää, joka jää kaupungille hyvinvointialueen
aloittaessa omat tehtävänsä.
Ensi vuonna saamme myös lähiliikuntapaikat Kuoreveden ja Kaipolan koulujen
läheisyydessä kunnostettua. Asia, joka viimevuonna herätti kovasti keskustelua ja jopa
arvottamista, kumman koulun lapset ovat tärkeimpiä. Onneksi asia saadaan nyt kuntoon.
Ensi vuonna saamme kirjaston Forumin tiloihin. Kaupungin henkilöstölle samalla vapautuu
tiloja Jämsänkosken entiseltä kaupungintalolta. Vielä emme tiedä sitä kaikkea, mitä
hyötyjä tästä henkilöstön ”keskittämisestä” saamme aikaan.
Haluan vielä kiittää vs.kaupunginjohtajaamme Anna-Liisa Juurista. Kovasti töitä olet
tehnyt, kuten myös ympärillä oleva tiimisi, ns. helpot työpäivät taitavat olla aika vähissä ja
jokaiseen työpäivään joutuu antamaan yli 100% panoksen. Kaipaat varmaan omaa
tehtävääsi elinvoimajohtajana ja uuden valtuustokauden aikana aloittanutta
elinvoimatoimialaa.
Lopuksi SDP:n valtuustoryhmä haluaa kiittää henkilöstöä hyvin tehdystä työstä.
Toivotamme kaikille kuntalaisille, valtuutetuille sekä henkilöstölle Rauhaisaa joulun aikaa
ja parempaa Uutta Vuotta!

