Jämsän Perussuomalaisten RYHMÄPUHE 29.11.2021

Heti alkuun suuret erityiskiitokset kaikille paikallisille poliittisille ryhmille, jotka yhtenä rintamana meidän
Perussuomalaisten kanssa seisovat sen kaupunginhallituksen 6.9. 2021 tekemän päätöksen takana, että ei
ainuttakaan uutta kiintiöpakolaista Jämsään. Päätöshän kuuluu näin: ”Tässä vaiheessa kaupungilla ei ole
vastaanottoresursseja”. Näin on nyt vältytty siltä, että meidän olisi pitänyt panna talousarvioomme valtava
määrä lisäkustannuksia, joita joudumme vielä nykyäänkin maksamaan vuoden 2015 siirtolaisaallon jälkeen.
Kaupungin Sote-palveluja uhkaa suuret uhkat ja heikennykset suunnittelukaudella vuodesta 2023
eteenpäin.
Jämsässä erityiskatastrofi uhkaa. Yhdessä aluevaalien, sote-lakeihin sisältyvän kuntien ja yksityisten välisten
sote-yhteistyösopimusten purkuvaatimuksen myötä ja maan hallituksen päättämän päivystysasetuksen
muutoksen vuoksi Jämsän oman sairaalan menetys on suuri Tulevaisuuden riski! Toimintojen huomattava
supistuminen ja sen myötä menetettävät elinvoimatekijät ja työpaikat on pyrittävä torjumaan
hyvinvointialueen valtuustossa
Tämä aluehallinto on ollut Keskustan ikiaikainen vaatimus. Nyt Keskusta saa, mitä tilaa. Terveysasemat
loppuvat lähes kaikista keskustavaltaisista pienistä kunnista Keski-Suomessakin.
Ihmettelemme suuresti, miksi kaupunki alkaa periä 1 %:n korkoa kaupungin Jämsän Vesi-liikelaitokseen
sijoittamasta peruspääomasta, josta ei ole koskaan aiemmin peritty mitään korkoa. Ja tuo peruspääoma ei
ole ollut mitään rahaa vaan pelkästään vesi- ja jätevesiverkoston siirtyminen kirjanpidollisesti kaupungin
kirjanpidollisesta taseyksiköstä aikanaan perustetun Jämsän Vesiliikelaitoksen kirjanpitoon. Tämä toiminta
on siis entiseen malliin kaupungin omaa toimintaa. Nyt siis kaupungin vasen käsi joutuisi maksamaan
korkoa kaupungin oikealle kädelle. Järjetöntä touhua! Vs. kaupunginjohtajan esitys oli huimat 4 %, joka olisi
tarkoittanut ensi vuodelle yli 10 % korotusta vesi- ja jätevesimaksuihin kaikille kuntalaisille sen lisäksi, että
jo nyt ensi vuoden maksuja jouduttiin korottamaan noin 6 % johtuen pääosin lain määräämästä jätevesien
puhdistamon 6 miljoonan euron uusimisesta. Tämä nyt esillä oleva 1 %:n korkokin aiheuttaa välittömästi
lähes 3 prosentin lisäkorotuspaineen taksoihin.
Pelkäämme, että kelvoton pääkirjastoratkaisu tulee mahdollisesti jo suunnittelukaudella tuottamaan
Jämsälle suuria ongelmia ja lisäkustannuksia. Ainoa kestävä ja riskitön ratkaisu olisi ollut nykyaikaisia
kirjastovaatimuksia noudattavan kohtuuhintaisen uuden pääkirjastorakennuksen rakentaminen, eikä se,
että pumppaamme nyt vuositolkulla veronmaksajien rahaa Forumin omistamille kasvottomille eijämsäläisille pääomasijoittajille
Tulevalle suunnittelukaudelle 2022-2024 sisältyy ennen kokematon määrä erilaista epävarmuutta.
Verotuloprosenttimme on ollut 21 % jo vuodesta 2010. Nyt tuosta siirtyy hyvinvointialueen käyttöön peräti
12,39 %-yksikköä. Samalla tosin hyvinvointialueen tai oikeammin valtion kustannettavaksi siirtyy myös
kuntia tähän asti rasittaneita menoja, eli sosiaali –ja terveystoimen menot käytännössä lähes kokonaan ja
myös pelastustoimen. Jämsän verotuloprosentti on siten vuodesta 2023 alkaen vain 8,61 %., jolloin
kunnallisveron tuottomme putoaa siis alle puoleen nykyisestä. Myös yhteisöveron tuotto uhkaa
monestakin syystä romahtaa entisestään. Eikä vähiten Kaipolan tehtaan sulkemisen takia.
Eikä tässä vielä kaikki! Ministeriöstä tulleiden alustavien laskelmien mukaan Jämsän valtionosuudet
romahtaisivat vuoden 2023 alusta nykyisestä 47 miljoonasta eurosta vaivaiseen 2,9 miljoonaan. Jämsä olisi
näillä näkymin tässä leikkauksessa kaikista noin 300 kunnasta 13. suurin kärsijä koko maassa.

Voidaan siis sanoa, että ainakaan Jämsälle sote-uudistuksessa ja Hyvinvointialueessa ei ole mitään hyvää
tarjolla. Juuri siksi kaikkien jämsäläisten pitäisi nyt rynnätä äänestämään aluevaaleissa jämsäläisiä
ehdokkaita turvatakseen edes kohtuulliset palvelut Jämsässä. Parhaiten ja varmimmin se tietysti käy päinsä
äänestämällä Perussuomalaisten ehdokkaita!
Nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio on lähes 1,9 miljoonaa euroa miinukselle. Lisäksi tälle
vuodelle näyttäisi tulevan alijäämää noin 1,5 miljoonaa. Vuoden 2024 jälkeen kaikki aiemmin kertyneet
ylijäämät olisi käytännössä syöty.
Heti kun vuosien 2023-24 talousennusteet tarkentuvat, niin taloussuunnitelmaa on lähdettävä
täsmentämään hyvissä ajoin vuoden 2022 aikana.
Vielä muutama sana työllisyydestä. On sanottu, että on vale ja emävale ja juuri tilasto on se emävale, jos
sitä väärin luetaan. Kaipolan tehtaan lopettamisesta huolimatta työttömyys näyttäisi Jämsässä
vähentyneen edellisestä vuodesta. Samaan aikaan työvoiman eli työikäisten määrä on kuitenkin vähentynyt
noin 300 hengellä. Eli noin moni on tullut eläkeikään tai muuttanut pois paikkakunnalta. Lisäksi moni viime
vuonna koronan takia lomautettu on saanut palata takaisin töihin tänä vuonna. Tilastot siis johtavat
helposti harhaan. Emme voi todellisuudessa tietää, onko kaupungin ja työhallinnon työllä ollut mitään
merkitystä työttömyysprosentin alenemiseen ainakaan vielä.
Vielä selvemmin tilastoharha vaikuttaa, kun tarkastellaan viittä kulunutta vuotta. Vuonna 2016 Jämsässä oli
noin 500 työtöntä enemmän kuin nyt. Mutta vastaavasti silloin oli työvoimassakin reilusti yli 1.000 henkeä
nykyistä enemmän. Eli viiden vuoden takaiseen verrattuna jämsäläisistä reilusti yli 500 henkeä vähemmän
käy töissä. Tämä kertoo karua kieltä seudun työpaikkojen häviämisestä.
Yli vuoden pitkäaikaistyöttömyys on voimakkaasti lisääntynyt viime vuodesta. Kaikista Jämsän työttömistä
peräti 37,2 % on pitkäaikaistyöttömiä. Juuri tähän joukkoon on syytä kohdentaa lisäpanostuksia.
Toivottavasti ”Työllistämisen kuntakokeilu” – projetissa löydetään uusia ratkaisuja. Kaupunki joutuu
maksamaan työmarkkinatuelle tipahtaneista pitkäaikaistyöttömistä Kelalle ns. ”sakkomaksua” lähes 2
miljoonaa euroa vuodessa. Joten heidän työllistymisensä on suoraa säästöä kaupungille.
Valitettavasti emme ole voineet tässä ryhmäpuheessamme maalailla pelkkää hyvää tuleville vuosille, mutta
eiköhän Jämsä taaskin jotenkin selviä, vaikka helppoa se ei tule olemaan. Suunnittelukaudella on sentään
ainakin yksi valon pilkahdus odotettavissa, eli vuoden 2023 eduskuntavaalit, joiden jälkeen nykyinen
kelvoton hallitus vaihtuu takuuvarmasti- ellei se kaadu jo ennen sitä! Toivossa senkin suhteen on hyvä elää!
Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille valtuustoryhmille, kaupungin työntekijöille ja
kaikille jämsäläisille!

