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Simon paras verrok-
ki on saman kokoi-
nen naapuri Tervo-
la. Myös siellä asuk-
kaita houkutellaan 

rantarakentamisella: uusi asuinalue on val-
misteilla jokirantaan kirkonkylän toiselle 
puolelle. Sen nimi on vaihdettu West Sides-
tä kotoisemmaksi Vastarannaksi.

Tervolan talouden pohja on näyttänyt vii-
me vuodet Simoa vahvemmalta. Se näkyy 
muun muassa alempana veroprosenttina ja 
Lapin toiseksi alhaisimpana velkaantunei-
suutena Ylitornion jälkeen. Isoja yllätyk-
siä Tervolan taloudessa ei näytä tänäkään 
vuonna tulevan.

P.S.

S imo on perustamassa kymmeniä 
omakotitontteja meren rantaan 
Karsikkoniemeen. Kunta onnistui 
ostamaan maata huokeaan hin-
taan Stora Ensolta ja Tornatoril-

ta luonnonkauniilta Leuannokalta.
Vastaavaa yhtenäistä kohdetta rantara-

kentamiselle ei ole tarjolla ainakaan usei-
den kymmenien kilometrien säteellä. Kemin 
palveluihin ja työpaikkoihin on Leuannokal-
ta vain reilun kymmenen kilometrin matka 
uusittua nelostietä pitkin.

Simon väestö on ikääntynyt ja asukasluku 
on vähentynyt jo ainakin parinkymmenen 
vuoden ajan noin viidelläkymmenellä vuo-
dessa. Kunnan talous on riippuvainen valti-
onosuuksista ja tuulivoimatuloista, eikä kun-
taan ole osunut työllistäviä kasvuyrityksiä.

Jospa apeiden numeroiden taustalla mu-
hii kuitenkin yllätys? Simon väkiluku lisään-
tyi tammi-syyskuussa viidellä hengellä, kun 
kaikissa muissa Meri-Lapin kunnissa kärsit-
tiin väestötappiosta.

Torjuntavoitto selittyy Simoon viimei-
sen parin vuoden aikana muuttaneilla lapsi-
perheillä. Kunnan käyttöön ottama antelias 
5 000 euron vauvaraha ei ainakaan vähennä 
lapsiperheiden muuttohaluja.

Simon vahvuuksiin lukeutuu myös Lapin 
alhaisimpiin kuuluva työttömyysprosentti, 
jota Veitsiluodon irtisanomiset voivat tosin 
vielä rumentaa.

TONTTIPOLITIIKKA, ELINKEINOJEN kehittä-
minen ja muu tulevaisuuden tekeminen jää 
kuntiin, kun sote-palvelut siirtyvät reilun 
vuoden kuluttua maakuntatasolle. Tulevai-
suuteen investoiminen edellyttää sitä, että 
kunnan talous on tasapainossa.

Simossa on eletty suu säkkiä myöten ja 
rimpuiltu valtionosuuksien hupenemista 
vastaan. Kunnan taseeseen oli kertynyt vii-
me vuoden tilinpäätöksessä pari miljoonaa 
euroa ylijäämää liikkumavaraksi, eikä alla ole 
raskasta velkataakkaa. 

Tänä vuonnakin Simon budjetti pitää, 
mutta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ali-
jäämä painaa tilinpäätöksen viimeisen rivin 
liki puoli miljoonaa pakkaselle.

Meri-Lapin palveluiden ja talouden iso ku-

va ratkaistaan Kemissä ja Torniossa. Tornion 
kehitys on ollut tasapainoisempaa, mutta tä-
nä vuonna budjetti näyttää päätyvän 3,5 mil-
joonaa alijäämäiseksi ilman Länsi-Pohjan ali-
jäämiäkin. Budjetti on ylittyy erikoissairaan-
hoidossa ja sivistyspalveluissa.

KEMIN ONGELMANA on raskas palveluraken-
ne alenevaan maksukykyyn nähden. Jos vii-
me vuoden koronatuet jätetään huomiotta, 
seuraavasta uhkaa tulla jo viides perättäinen 
alijäämävuosi ja alla on raskas velkataakka.

Kemissä on aina ollut verrattain suuret 
sosiaali- ja terveysmenot. Sote-uudistus voi 
olla kaupungin taloudelle pelastusrengas.

Keminmaassa ennusteena on tälle vuodel-
le nollatulos. Arvio sisältää sairaanhoitopii-
rin alijäämän, johon nähden tulos on hyvä.
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Simon väestökato taittui
Simo hamuaa elinvoimaa vauvarahalla ja rantarakentamisella. Aika näyttää, 
tuovatko ne pysyvää tulosta. Meri-Lapin kuntataloutta painaa sairaanhoito.

LAPSET uivat kuvassa Ykskuusen rannalla. 
Leuannokka on merenlahden toisella puolen.

KATJA LEHTO /  ARKISTO


