Turun kaupungin budjetti 2016
Olemme juuri hyväksyneet selvityksen Turun taloudesta.
Me Vasemmistoliitossa olemme kiitollisia siitä, että työ, jota hallintokuntien työntekijät ovat tehneet, on
tuottanut tulosta.
Vuosia jatkunut toiminnan muuttaminen ja supistaminen, uudistusohjelmat ja jopa leikkaukset ovat nyt
rahaa, joka näkyy hyvänä tuloksena.
Emme ole olleet supistusten ja leikkausten kannalla, ne ovat olleet monelle työntekijälle jopa terveysriski.
Tarkoitan tässä nyt enemmän terveyenhuollon ja siellä erityisesti vanhustenhuollon työntekijöitä.
Kiitos kuuluu nyt heille.
Kiitosta ei kuitenkaan ole juuri kuulunut. Päinvastoin oikeistopoliitikot ovat vähätelleet työntekijöiden
osuutta. Aina hyvään tulokseen on selitys löytynyt joko kiinteistökaupoista tai yhtiöittämisestä.
Turun kaupungin konsernia on kasvatettu koko ajan. Raha kulkee nyt yhtiöiden uumenissa.
Suljettu ja salainen yhtiöiden toiminta vie vallan demokraattisesti valitulta valtuustolta.
Kun ryhdyttiin miettimään Turun kaupungin omavaraisuusastetta, oli kaupunginhallituksessa useita eri
lukuja. Vääjäämättä tuli mieleen, että kukaan ei pysy enää perässä näissä yhtiöiden perustamisessa.
Tiedämme, että Turun kaupunki on hyvin varakas kaupunki, me omistamme runsaasti maata ja kiinteistöjä, mutta tieto todellisuudesta on pilkottu niin pieniksi osiksi, että sitä ei voi enää hallita.
Jännittyneenä odotamme, onko tarkastuslautakunnan laskema omavaraisuusaste lähelläkään oikeaa.
Vasemmistoliitto lähti tekemään tätä budjettia ajatuksella, että nyt voidaan hellittää jatkuvasta kiristämisestä. Kun työtä on tehty hyvin, pitää antaa tunnustusta ja nauttia tuloksesta.
Tämä ei tarkoita tuhlailua, ei.
Se tarkoittaa sitä, että nyt voisi pysähtyä miettimään toiminnan uudistamista oikeasti, ei supistusten ja
leikkausten kautta.
Supistusten ja leikkausten vuodet ovat tehneet meille pitkäaikaistyöttömien armeijan.
5600 pitkäaikaistyötöntä on kova hinta. Nyt on korjattava tilanne. On panostettava työllisyyden hoitoon.
Turun kaupunki on hyvä toimija. Kaupungin omaa toimintaa ei saa vähätellä ja jäädä odottamaan jotain
yksityistä mesenaattia pelastamaan. Ei ole muuta väylää.
Olemme ehdottaneet määrärahaa työllisyystoimintaan, joka nyt on päässyt parempaan vauhtiin.
Tämä raha otettaisiin kaupunginhallituksen oman budjetin sisältä. Katsomme, että kaupungin tapahtumatoimintaan on nyt satsattu siinä määrin, että rahaa riittää myös työllistämistoimiin.
Turun kaupunki on myös vuosia alibudjetoinut sosiaali- ja terveystointa.
Tämä toiminta on laitonta ja siihen on saatava muutos. Ei voi olla, että näin suuressa kaupungissa ei
osattaisi arvioida oikein sosiaali- ja terveysmenoja. Kaikki toiminta on lakisääteistä.
Kun nyt selkeästi Turkuun muuttaa uusia asukkaita, palveluiden käyttö myös lisääntyy.
Tähän tulee varautua. Henkilökunta tarvitsee myös hengähdystauon.
Josko voisi vihdoin tehdä työtä hyvin, ilman säästöpaineita. Kehittää jopa jotain uutta.
Surullisinta on katsoa tilannetta, missä uudet Turkuun muuttavat perheet eivät jatkossa saisi päivähoitotai koulupaikkaa.
Ympäristökunnatkin taistelevat samojen ongelmien kanssa, joten saatamme menettää nämä perheet
kokonaan ulkopuolelle tämän seutukunnan.

Meidän tulisi olla todellinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Ilman palveluita emme sitä ole.
Vuosia kestänyt Turusta poismuutto, on rapauttanut ajatuksemme paremmasta tulevaisuudesta.
Meillä on hieno vakavarainen kaupunki, joka kyllä pystyy kilpailemaan vetovoimassaan jopa eurooppalaisten kaupunkien kanssa. Vuosia ei kuitenkaan voi tarpoa paikoillaan.
Pitää uskaltaa uudistua ja kehittyä, jopa ottaa riskejä.
Pois lounaisesta nurkasta ja ovi auki uudelle.

