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Syyskausi on käynnistynyt. Kunnallishallinnossa syyskausi tarkoittaa, että seuraavan vuoden
talousarviota kasataan otsa hiessä. Lautakunnille on annettu talousarvion laatimisohjeet. Niitä
tulee noudattaa ja raameissa tulee pysyä, siitä lähdetään. Lautakunnat käsittelevät omat
talousarvioehdotuksensa 6.9.2013 mennessä. Käytännössä vuoden 2014 talousarviota laaditaan
nollalinjalla. Kaiken korotusvaran syö nimittäin erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Niille
täällä kotinurkissa ei oikeastaan mahdeta yhtään mitään. Vuoden 2014 talousarviosta päätetään
lopullisesti joulukuun valtuustossa.
Käytettävissä olevien tietojen ja ennusteiden perusteella tämä vuosi on mennyt odotettua
paremmin. Talousarvio tehtiin todella tiukaksi, jopa niin tiukaksi, että sen toteutumista epäiltiin.
Alkuvuodesta, kun saimme vuoden verotulokertymän ennusteita, näytti siltä, että vajetta syntyy.
Nyt näyttää kuitenkin selkeästi paremmalta. Ei kuitenkaan nuolaista ennen kuin tipahtaa eli
katsotaan toteutumat vuoden lopussa. Vaikka olemme eläneet ”tarkan markan” taloutta, työt on
hoidettu. Kiitokset henkilökunnalle – olette osallistuneet tähän ”tarkan markan” talouteen ja
säätötalkoisiin kiitettävästi.
Kuntarakenneuudistuksen yhdistymisselvitystä varten on perustettu melkoinen organisaatio.
Kahdeksan yläotsikon alle kasataan 15 viranhaltijatyöryhmää sekä lisäksi yksi poliittinen
ohjausryhmä. Selvitystyöhön on näiden työryhmien kautta sitoutunut tai sitoutettu yli 200 henkilöä
selvitysalueen kymmenestä kunnasta. Se on suuri määrä ihmisiä, työtä, aikaa ja rahaa. Aikataulua
tai työohjelmaa tälle selvitystyölle ei vielä ole tehty, mutta kevään kuluessa pitää jotakin saada
aikaan. Sekä Ulvila että monet muut kunnat ovat päättäneet tehdä erikseen valtuustotason
päätöksen mahdollisesta siirtymisestä selvitystyön toiseen vaiheeseen. Toinen vaihe on
varsinaisen yhdistymisesityksen laatiminen. Viimeistään tässä vaiheessa pitää jatkossa olevien
olla vakavissaan. Nyt tehdään, kun on pakko – ja niinhän se toki on. Ulvilan kaupunginvaltuuston
kanta on se, että teemme nyt yhdessä selvityksen, jonka lopputulosten ja yhteenvedon pohjalta
voimme itse arvioida onko seuraavaan vaiheeseen siirtymiselle riittäviä perusteita. Itse
kunnioittaisin selvitykset tuloksia, sillä muutoin on mennyt täysin hukkaan työtä, aikaa ja rahaa.
Onpa sitten kysymys Ulvilan kaupungista tai jostakin muusta kunnassa, seuraava päätös on
prosessin tärkein päätös – mukaan toiseen vaiheeseen vai ei – siitä päätetään. Sen päätöksen
jälkeen ei enää taida olla lähtöruutuun palaamista. Mahdolliset yhdistymisesitykset tehtäneen
vuoden 2014 loppuun mennessä – ellei aikatauluun tule SOTE-lain käsittelyn myötä mutkia
matkaan. Mahdollisia liitoksia odotetaan tehtävän vuosina 2015 – 2017. Aika näyttää tehdäänkö.
Terveiset Kuntajohtajapäiviltä. Minulla oli mahdollisuus tavata Espoossa Kuntajohtajapäivillä
toissaviikolla 270 suomalaista kuntajohtajaa. Keskusteluissa kävi selväksi, että haasteet ovat
samansuuntaiset lähes kaikissa suomalaisissa kunnissa. Eurot ovat tiukassa ja päätökset ovat
vaikeita, mutta niitä on tehtävä. Meillä Ulvilassa ei ole asiat yhtään heikommin kuin muuallakaan,
monilta osin oikeastaan ihan päinvastoin. Meillä monet asiat ovat edelleen ihan kohtuullisella
tasolla ja hallinnassa. Näin ei enää ole kaikkialla.
Ja sitten - päivillä esitettiin suomalaisen kuntajohtajan tuntomerkit. Kunnallisjohtajalla tulee olla:
suuret korvat, terävät silmät, vilkas mielikuvitus, virtahevon nahka, urheilijan kunto, puliukon vatsa,
kotkan katse, Pelle Pelottoman innovatiivisuus, Mikki Hiiren rohkeus, Tintin uteliaisuus ja
riskienottokyky, muurahaisen ahkeruus ja kaiken lopuksi sammumaton toive siitä, että asiat ovat
naapurikunnassa vieläkin huonommin – että tällaisia kyläpäälliköitä.
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