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    TIEDOTE 
Loimaalla kasvamme yhdessä  
Loimaan kaupungin vuoden 2021 talousarvion valmistelu - asukastilaisuus 
 
Kesäkuussa 2017 voimaan astunut kuntalaki kannustaa ottamaan asukkaat mukaan talouden 
suunnitteluun. Puhutaan osallistuvasta budjetoinnista, joka tarkoittaa talouden ja demokratian 
yhdistämistä. Vaikka on kuntalaisten valitsemista päätöksentekijöistä muodostettu 
kaupunginvaltuusto päättämässä kuntatalouden isoista linjoista, kuntalaisia on silti hyvä kuunnella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että budjetin tekovaiheessa myös kuntalaiset aktivoitaisiin osallistumaan 
budjetointiin.  
 
Loimaalla talousarvioprosessi alkoi kesäkuussa käytävällä valtuuston lähetekeskustelulla, jonka 
jälkeen se etenee virkamiesten, valiokuntien sekä kaupunginhallituksen käsittelyyn päätyen eri 
vaiheiden kautta marraskuussa valtuuston päätettäväksi.  
 
Tarjoamme asukkaillemme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa talousarvion valmisteluun 
asukastilaisuudessa 16.9.2020 klo 17 – 19 paikkana maatalousmuseo Sarka (Vanhankirkontie 
383, Loimaa). Keskustelutilaisuudessa on tarkoitus esitellä Loimaan kaupungin kokonaistilannetta, 
valiokuntien esityksiä tulevalle vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 – 2023 ja sitä, miten 
talouden tasapainottaminen on kaavailtu toteutettavan. Samalla halutaan kuulla kuntalaisten 
mielipiteitä kaupungin palvelurakenteesta ja minkälaisia palveluita sen toivotaan tuottavan jatkossa.   
 
Kuntalaisten kuuleminen on erityisen tärkeää, koska vuoden 2020 talousarvioon ja 2021- 2022 
talousarvioon sisällytettiin talouden tasapainottamisen, jonka toteuttaminen jatkuu tulevien 
vuosien aikana. Loimaan kaupunki joutuu tasapainottamaan talouttaan, koska viimeiset vuodet 
ovat kerryttäneet taseen alijäämän 7,5 miljoonaan euroon. 
Vuoden 2020 koronaepidemian vuoksi kuntien taloudellinen tilanne niukkenee entisestään. Myös 
Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne tasapainottamisohjelman toteuttamisesta huolimatta on 
huolestuttava. Kuluva vuosi on tulosennusteen mukaan uhkaavasti muodostumassa alijäämäiseksi.  
Kuntalaki velvoittaa edellä mainitussa taloudellisessa tilanteessa kuntia kattamaan alijäämän neljän 
vuoden aikana ja esittämään talouden tasapainottamistoimenpiteet taloussuunnitelmassaan. 
Selkeää on, että Loimaan kaupungin tulee lisätä talouden tervehdyttämis- ja 
tasapainottamistoimenpiteitä.  
 
Loimaalla talouden tasapainottamiseen ryhtymisestä päätettiin 29.10.2018 pidetyssä valtuustossa. 
Tämän jälkeen kaupunginhallitus perusti taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja seurata 
ohjelman valmistelua. Taloustyöryhmä on kuluvana vuonna seurannut ohjelman valmistumista ja 
antanut ohjeita talouden tasapainottamisen jatkovalmistelutyölle, jotka otetaan huomioon 
talousarviolaadinnan yhteydessä.  
 
Talouden tasapainottamiseen ja talousarvion valmistelua koskevat materiaalit ovat nähtävillä 
kaupungin kotisivuilla (www.loimaa.fi/talous).   
Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan yhdessä! 
Jari Rantala   Sari Laine 
kaupunginjohtaja   vt.talousjohtaja 


