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Hyvinvointialuevaalit on pidetty ja val
tuustot ovat järjestäytyneet. Ensim
mäinen tehtävä valtuustoilla on päät
tää alueen organisaatiosta ja stra
tegiasta. Tämä ei vielä muuta mitään, 

vaan kuluva vuosi jatketaan entisellä tavalla.
Viimeisellä aluevaalikampanjaviikolla puolue

johtajat lähtivät kilvan lupaamaan huomattavia pa
rannuksia kaikkeen mahdolliseen 
ja vähän mahdottomaankin. Elä
köitynyt vaalikommentaattori Tar
mo Ropponen vertasi mielipidekir
joituksessaan puheenjohtajatent
tejä Ilmari Kiannon kirjaan Punai
nen viiva. 

Kaikki puoluejohtajat olivat kir
jassa kuvatun agitaattorin kaltaisia. 
Luvassa oli kaikkea hyvää, jos va
litsee oikean puolueen ehdokkaan. 
Uudistuksessa sosiaali ja terveys
palvelut olisivat lähellä. Niitä ei tar
vitsisi odottaa, ja ambulanssi sekä 
paloauto olisivat tarvittaessa paikalla muutamassa 
minuutissa. Kiannon kirjassa agitaattorin vakuutus
ta toteltiin, mutta mikään ei muuttunut. Lupauksiin 
petyttiin.

Uudistuksen valmistelussa murehdin sitä, saa
daanko tietotekniikka valmiiksi palvelemaan käy
tännön työtä ja rahan jakoa alueille. Nykyinen jär
jestelmä on luotu kuntalaskutusta varten. Tärkein
tä on tietää asiakkaan kotikunta. Myös suoritetut 

operaatiot pitää olla tarkasti muistissa, koska ne 
ovat kotikuntaan lähetettävän laskun peruste. Kaik
ki tieto ei kuitenkaan ole kulkenut muille terveys
viranomaisille. Valtion alueille lähettämän raha
määrän pitäisi osaltaan perustua tähän tietoon.

Kunnallisveroprosenttia alennetaan vuoden 2022 
tasosta arviolta 12,39 prosenttiyksikköä. Tämä ei 
koidu kuntalaisen hyödyksi, sillä valtion verotusta 

kiristetään vastaavasti. Kunnille on 
luvattu, että asukaskohtaiset muu
tokset valtion ja kuntien välisessä 
rahaliikenteessä ovat siirtymäkau
den aikana ennakoitavissa. 

Kuinka uudistuksessa käy mei
dän kuntalaisten, joita valtio vero
velvollisiksi kutsuu? Jotta hyvin
vointialueiden toiminta voidaan 
rahoittaa, kunnilta siirtyy valtiol
le ansiotuloista 12,8 miljardia eu
roa ja yhteisöveroista 0,67 miljar
dia. Kun kokonaismenoiksi on ker
rottu 21 miljardia, valtionosuuksia 

kunnille on vähennettävä ja ansiotulojen verotusta 
kiristettävä 7,5 miljardia tasapainon säilymiseksi.

Valtionverotuksen tuloveroasteikko siis kiristyy. 
Suunnitelmissa on, että jatkossa tulosta tehtävät vä
hennykset myönnetään samoin perustein ja saman
suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnal
lisverotuksessa. 

Olen huolissani verotuksen kiristymisestä.

Kuinka verovelvollisten käy?

Puheenjohtajalta

Pekka Koskinen, Puheenjohtaja

Kaikki  puolue-
johtajat  ol ivat 
k ir jassa kuvatun 
agitaattor in  
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