Kyläpäällikön kolumni 16.9.2015
Hallitus kormuuttaa, turvapaikanhakijat puhuttavat, mutta meillä …

J

oka syksyinen talousarvioruljanssi on taas käynnissä. Nyt joku sanoo varmasti, että taas tulee tätä tylsää
talousarviojargonia eli ammattislangia, mongerrusta ja siansaksaa. Mutta niin se vaan on, että siitä on jotakin
kerrottava. Siispä laitan muutaman rivin, mutta ihan yleisellä tasolla.
Vaikka tämän päivän kunnallishallinto elää koko ajan suuressa muutoksessa, seuraavan vuoden talousarvion
laadinta on jokasyksyinen vääntö. Talousarviosta päättäminen on määritelty kuntalaissa varsin tarkasti eli se ei
ole ollut juurikaan muutoksessa. Ensiksi annetaan talousarvion laadintaohjeet. Lautakunnat hyväksyvät kukin
omat esityksensä toimialansa talousarvioksi. Talousarvioesitysten tultua lautakunnista, niistä kootaan ja tehdään
kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi. Tätä esitystä käsittelee puolestaan kaupunginhallitus ja
tekee siitä oman esityksenä kaupunginvaltuustolle joulukuussa. Näin se homma etenee.
Kaupunginjohtajana tulen esittämään useisiin kohtiin merkittäviä tehostamis-, säästö-, ja tulojen lisäämistoimia.
Muu kun ei auta. Toivon tietenkin, että nämä talouden tasapainottamistoimet hyväksyttäisiin päätöksenteossa
yksimielisesti. Näin on talousarvio aina jouluksi syntynyt ja syntyy nytkin. Syntyy joko hyvä, huono tai hyvin
huono talousarvio. Valmistelua varten myös valtuusto kokoontuu omaan talousarvioseminaariinsa syyskuun
22. päivä. Siellä sitten vedetään niin sanotusti linjat – toivottavasti ne ovat esityksiämme tukevia.

K

atse tulevaisuuteen. Jos SOTE-soppa saadaan nykysuunnitelmien mukaan maaliin, muuttuu myös
kunnallinen veronkanto-oikeus toisenlaiseksi. Jos veronkantoa tulee myös maakuntatasolle, laskevat
kuntien tuloveroprosentit merkittäväksi. Kuntalaiselle on tietenkin aivan sama hailee, kuka tuon veron kantaa,
kunhan hänen maksamansa vero ei nouse kovin paljoa nykyisestä – ainakaan jos eivät palvelut samalla parane.
On nimittäin tutkittu, että hyviä palveluja vastaan, ihmiset ovat valmiita maksamaan myös kohtuullisesti
veroja, jopa lisää. SOTE-uudistuksessa on tietenkin vaarana, kun tulee uusi hallinnon ja verotuksen taso, että
myös siitä aiheutuvat käyttömenot nostavat kokonaiskustannuksia. Hallinnon kustannuksista puolestaan ei
tykätä, kukapa tykkäisi?
Joku muuten kysyi minulta, että mitä se SOTE-uudistus oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa: ”Sosiaali- ja
terveyspalvelukokonaisuus saman johdon, hallinnon ja budjetin alle”. Kyllä se tuosta aukeaa, kun hieman
syventyy – vai aukeaako sittenkään?

U

lvilalainen uutisvuoto. Sain viestejä Kiinaan saakka, että maakuntalehden
juorupalstan Tyynikyntäjän uutiskynnys oli ylittynyt Ulvilasta uutisoiduilla
tiedoilla virkahuoneeni lattian hiomisesta, huoneeni verhojen vaihtamisesta
jopa yksityisestä lomamatkastani. Yksikään noista asioista ei kuitenkaan
ole sitä suuruusluokkaa, että niitä olisi ollut tarpeen käsitellä millään
esityslistoilla, joista toimittaja olisi nuo tiedot saanut. Oli tapahtunut
ulvilalainen uutisvuoto. Ulvilassa on siis oma uutisankkuri. Mahtoiko tuo
”uutinen” ketään edes kiinnostaa, tuskinpa?

Kiinnosti tai ei, niin täsmennän kuitenkin hieman tuota uutisointia, sillä
mitään salaista tuohon ei todellakaan sisälly. Tekninen osasto vain katsoi,
että nyt oli sopiva hetki hioa ja lakata kaupunginjohtajan virkahuoneen
alkuperäinen jo 23 vuotta vanha ja kolmen kaupunginjohtajan askeleista
naarmuuntunut parkettilattia. Hionta ja lakkaus tehtiin omana työnä ja hyvä
tuli. Aallon Teuvo oli aikanaan ihan itse valinnut virkahuoneeseen verhot.
Ne olivat jo jotakuinkin siintyneet, aikansa palvelleet ja ryhtinsä
menettäneet. Kun meillä nyt sattui olemaan omassa työpajassa
sisustussuunnittelun ja myös verhojen ompelemisen hallitseva
artesaani, niin huoneeseen tehtiin uudet, pirteämmät verhot. Ne
tehtiin työpajan omana työnä – kiitokset siitä. Tämän suurempaa
uutisen, ei edes juorun, aihetta tähän ei oikeasti sisälly.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

